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SENTENÇA

I - RELATÓRIO

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO RIO GRANDE DO SUL CAU/RS ingressou com Ação Civil
Pública em face do Município de Sapiranga, objetivando a retificação do
edital de concurso promovido pelo requerido para observar e aplicar o
piso salarial disposto na Lei n. 4.950-A/1966 ou a suspensão de certame
promovido pelo requerido para contratação emergencial de arquiteto.
Requereu ainda a condenação do município ao pagamento de multa
diária para eventual descumprimento da sentença, sugerindo o valor de
R$ 10.000,00 como referência. Atribuiu à causa o valor de R$
100.000,00.

Citado, o Município de Sapiranga referiu que a obrigação
de fazer (retificação de edital) não poderia ser atendida, porque a
fixação do número de cargos, atribuições, requisitos de ingresso e
remuneração de qualquer categoria funcional (cargo público) se dá
através de Lei Municipal. Defendeu que a Administração Pública
submete-se ao princípio da legalidade. Esclareceu que com relação aos
arquitetos a Lei Federal que regulamenta a profissão, sobretudo no
tocante ao piso salarial, não tem aplicabilidade automática no âmbito do
Município em relação aos servidores estatutários. Salientou que a
Constituição Federal 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. Ressaltou, ainda, a necessidade de prévio estudo do
impacto-financeiro orçamentário e a exposição da existência de dotação
orçamentária para majoração de despesas com pessoal no Município.
Salientou que a Súmula Vinculante nº 37 do STF é clara ao afastar do
Judiciário as questões atinentes ao aumento de remuneração de pessoal.



A liminar foi indeferida.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento
da demanda.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Arquitetos. Piso Remuneratório Federal. Aplicação
ao Serviço Público Municipal

A União pode por lei federal editar normas gerais de
direito do trabalho, inclusive estabelecendo o piso salarial de
determinadas categorias profissionais. Assim o fazendo, restringe o
âmbito de regramento possível nas esferas estadual e municipal, que
seguirão com competência legislativa, podendo estabelecer valores
remuneratórios, os quais, porém, não poderão ser inferiores aos
previstos na legislação federal.

Neste contexto é que atualmente se observa a vigência de
diferentes leis federais fixando pisos remuneratórios, por vezes
restringindo-os ao setor privado, por vezes compreendendo os setores
público e privado. 

Por meio da Lei n. 4.950-A/1966, que trata do vencimento
mínimo dos profissionais diplomados em Engenharia, Química,
Arquitetura, Agronomia e Veterinária, estabeleceu-se um piso nacional
salarial para arquitetos, qualquer que seja a fonte pagadora. Confira-se:

Art. 2º O salário-mínimo fixado pela presente Lei é a remuneração
mínima obrigatória por serviços prestados pelos profissionais
definidos no art. 1º, com relação de emprêgo ou função, qualquer que
seja a fonte pagadora.

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.

Também a Lei n. 5.194/1966 tratou do tema:

Art. 82. As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e
engenheiros-agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora, não
poderão ser inferiores a 6 (seis) vêzes o salário-mínimo da respectiva
região.

Vê-se que as Leis n. 4.950A/1966 e 5.194/1966
estabeleceram um piso nacional, qualquer que seja a fonte pagadora,
compreendendo portanto os setores público e privado.



Assim sendo, o município, ao editar lei municipal fixando
remuneração - como deve fazer (art. 37, inc. X, da Constituição) -, deve
respeitar o comando federal. A autonomia federativa lhe permitirá,
portanto, fixar valores iguais ou superiores ao piso. Para remunerações
inferiores ao piso, haverá violação à lei federal geral que regula a
carreira em todo o território nacional, que é de observância obrigatória
(cogente) para o município. 

Por outro lado, as leis federais que fixam pisos
remuneratórios, editadas antes de 1988, adotavam como fator de
indexação o salário mínimo. Fato é que a Constituição Federal atual
veda a utilização do salário mínimo para vincular remunerações
profissionais:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz
de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim;

A jurisprudência do STF, desde a Súmula Vinculante n. 4,
estabelece a inconstitucionalidade de vinculação de parcela
remuneratória ao valor do salário mínimo:

INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O sentido
da vedação constante da parte final do inciso IV do art. 7º da
CF/1988 impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como
fator de indexação (...). A norma constitucional tem o objetivo de
impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso
maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa
circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que
significaria obstaculizar a implementação da política salarial
prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República.
O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de
cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro
objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na
vinculação vedada pela Constituição do Brasil. 
[RE 565.714, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 30-4-2008, DJE 147 de 8-
8-2008, republicação no DJE 211 de 7-11-2008, Tema 25.]

Ainda no ano de 1969, na Representação de
Inconstitucionalidade n. 716, de relatoria do Min. Eloy da Rocha, DJ
26/02/1969, o STF declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.950-A/66
quanto à vinculação dos pisos salariais  das categorias profissionais
(diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e
Veterinária) ao valor do salário mínimo, com a seguinte ementa:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=560067
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2563157&numeroProcesso=565714&classeProcesso=RE&numeroTema=25


REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SALARIO
MINIMO E REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO DE
PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM ENGENHARIA, QUIMICA,
ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINARIA. PEDIDO
PREJUDICADO, COM REFERENCIA A REMUNERAÇÃO MINIMA
DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS E ENGENHEIROS
AGRONOMOS, EM FACE DO JULGAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO N. 745, EM 13.03.1968. PROCEDENCIA DA
REPRESENTAÇÃO, PARA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA L. 4.950-A, DE 24.04.1966.

Embora a vinculação tenha sido considerada
inconstitucional, no julgamento da ADPF 151, que declarou a 
inconstitucionalidade da Lei 4.950-A/1966, foi fixado o entendimento
de que deveria permanecer sendo utilizado o vencimento mínimo então
estabelecido até que houvesse a edição de nova lei estadual ou federal
dispondo acerca do tema, de modo a não se 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).

Portanto, a vedação constitucional segue com aplicação,
embora limitada. Sobre o tema, confira-se:

EMENTA: 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 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)

No caso em foco, vê-se que o valor fixado pelo edital é
inferior ao piso salarial estabelecido por lei federal:



Portanto, tem razão o Conselho quanto à ilegalidade
alegada nesta ação civil pública.

Passo ao exame dos pedidos formulados.

2. Majoração Judicial de Remuneração

Não deve ser acolhido o pedido de retificação do edital
para majoração de remuneração oferecida (e neste momento,
possivelmente já contratada).

Na esfera pública, mantém-se a necessidade de
observância ao art. 37, inc. X, da Constituição Federal:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o
§ 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998) (Regulamento)

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n. 37). 

Ainda que judicialmente se promovesse o aumento com
fundamento não em isonomia, mas em respeito ao piso remuneratório
mínimo, tenho que permaneceria o óbice, pelas razões já expostas
quando do indeferimento da liminar:

Mesmo à luz deste interesse individual de majoração de remuneração
(para o qual o Conselho não tem legitimidade ativa), destaco que
compete ao município demandado, à luz de suas possibilidades
orçamentárias, determinar se há ou não interesse público na
contratação de funcionários por valores superiores aos oferecidos no
edital. Ainda que se entendesse que a Lei nº 4.950-A/1966 estabelece
um piso mínimo vinculante para o município, isto não autorizaria
uma determinação judicial de majoração da remuneração. Poderia o
município entender ausente o interesse público pelos valores
pretendidos pelo Conselho e abrir mão dos serviços ao menos por
funcionários permanentes (CLT), optando por, quando necessário
fosse, promover contratações avulsas para serviços específicos.
Portanto, do acolhimento da tese não decorre, por si só, a
procedência do pedido de retificação de edital. A questão centra-se,
portanto, na suspensão do certame, e ela, como dito, pode não ser
vantajosa a ninguém, nem mesmo aos canditados aprovados nas
primeiras colocações.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10331.htm


Conclusão: pedido improcedente.

3. Suspensão do Edital

Formulou-se pedido de suspensão "do Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 053/2021, até posterior decisão quanto ao
mérito da presente ação ou até que essa promova a retificação do
Edital". 

Tenho o pedido como prejudicado, pois o certame, quando
do ajuizamento desta ação, já estava encerrado, com resultado final
divulgado (evento 8, DOC4). Portanto, o que caberia cronologicamente
seria discutir-se não a suspensão de certame (já encerrado), mas
a anulação de contrato emergencial já firmado, ou mesmo a abstenção
de assinatura iminente (o que, porém, não foi pedido pelo Conselho). 

Conclusão: pedido prejudicado pelo encerramento do
certame mesmo antes da data de ajuizamento da ação. 

4. Anulação de Contrato

Não foi textualmente formulado pedido de anulação do
contrato firmado pela Prefeitura com a candidata aprovada em primeiro
lugar, mas tal pedido poderia ser considerado implícito, compreendido
ou mesmo decorrente do de suspensão do concurso, ou mesmo poderia a
matéria ser considerada superveniente ao ajuizamento, compreendida no
objeto litigioso e passível de apreciação de ofício. 

Destaco que para eventual pleito de anulação do contrato
emergencial a aprovada em primeiro lugar e provavelmente já
contratada quando do ajuizamento da ação seria litisconsorte passiva
necessária, pois a matéria envolveria a invalidação de um contrato
específico, do qual decorre direito remuneratório a uma pessoa
identificada. 

Além disso, seria questionável a legitimidade ativa do
Conselho, pois reduzido o interesse transindividual cuja defesa lhe
compete, como já afirmado quando do indeferimento da liminar:

Independentemente de avaliação da questão de direito, não constato
a presença de periculum in mora e mesmo de conveniência no
deferimento judicial de uma suspensão do certame. Trata-se de um
processo seletivo ofertando apenas uma vaga, em um município
interiorano, com resultado final já divulgado, de modo que, na fase
atual, a questão envolve prioritariamente um interesse patrimonial e
individual do aprovado na primeira colocação e chamado a assinar o
contrato emergencial, de receber remuneração superior à que lhe foi
oferecida. Não se está mais na fase de uma oferta ampla de vagas,
que pudesse interessar a mais pessoas, fazendo predominar um
interesse transindividual. Mesmo na origem, tratou-se de um certame
restrito, para apenas uma vaga, em que reduzida a amplitude do
caráter transindividual em discussão, 

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50067376320214047108&is2g=false&strSigUfProcesso=RS&iddocumento=711620345188395103335765003423&hash=48ad46b8640a3fa97f1818fcdcb51654


Quanto ao candidato aprovado em primeiro lugar - e que seria
impedido de atuar e ser remunerado -, vale notar que se passou por
um longo período de pandemia, com forte restrição do mercado de
trabalho, mais ainda neste setor, e que se ele optou por iniciar suas
atividades é porque, ponderando individualmente trabalho e
remuneração, considerou vantajoso assumar a posição, e o
deferimento da liminar poderia ser contrário ao seu próprio interesse
individual e direto no tema. 

Conclusão: matéria considerada "extra autos". 

5. Tutela Inibitória

Pede-se a imposição judicial de "obrigação de não fazer,
com o fim de impedir que esta [...a Prefeitura...], em concursos ou
processos seletivos futuros – que envolvam o preenchimento de vagas
e/ou a formação de cadastro de reserva para os cargos de
“ARQUITETO”, e demais nomenclaturas pertinentes –, de realizar
concurso público ou processo seletivo simplificado estabelecendo
salário base mensal em desacordo com a Lei nº 4.950-A/1966".

Realizado o certame em desconformidade com a lei
federal, há fundado receio de reiteração da conduta, razão pela qual cabe
acolher o pedido.

6. Multa Diária

Os pedidos foram acompanhados da fixação de multa
diária. Indefiro o pleito, pois não há indícios de que a Administração
Pública venha a descumprir sentença condenatória que lhe seja
direcionada e, se o fizer, não há impedimento a que a multa seja imposta
na fase de cumprimento de sentença, se e quando for comunicado o
descumprimento da sentença. 

7. Honorários Advocatícios

Não há condenação da parte autora, porque mínima a sua
sucumbência (CPC, art. 86, parágrafo único) e, ainda que assim não se a
considerasse, incidiria a dispensa prevista na LACP, pois ausente a má-
fé ("Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em
honorários de advogado, custas e despesas processuais"). 

Cabe a condenação da Prefeitura, porque a dispensa de
honorários só beneficia a parte autora (Lei n. 7.347/85, art. 85).
Contudo, o montante não tem como base de cálculo o valor da causa
- artificialmente arbitrado de modo abusivo pelo Conselho em R$
100.000,00 -, pois é caso de arbitramento equitativo (CPC, art. 85, § 8º),
visto que inexiste condenação com conteúdo econômico ou mesmo
proveito econômico preciso e que não cabe a utilização subsidiária do
valor da causa, visto que não representa indiretamente o objeto litigioso
em sua feição econômica e que fora inflado exatamente com o propósito



se ser subsidiariamente utilizado para esta finalidade. Fixo o valor,
observadas as variáveis legais (art. 85, § 2º) e ainda condenações em
ações assemelhadas, em R$ 3.000,00.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados, resolvendo o mérito (art. 487,
inc. I, do CPC), para:

(a) declarar a aplicabilidade do piso remuneratório de
arquitetos, fixado pelas Leis n. 4.950-A/1966 (art. 5º) e 5.194/1966 (art.
82), às contratações promovidas pela Prefeitura Municipal de Sapiranga;

(b) determinar à Prefeitura que se abstenha de instituir
novos concursos públicos ou processos seletivos de qualquer natureza,
para cargo, função ou emprego de arquiteto, sem respeitar o piso
remuneratório acima identificado;

(c) condenar o Município ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, a serem atualizados a contar
desta data (IPCA), não havendo condenação ao pagamento de custas
processuais (art. 4º, inc. IV, da Lei nº 9.289/96).

Não haverá reexame necessário.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

Havendo interposição tempestiva de recurso por qualquer
das partes, intime(m)-se para contrarrazões. Decorrido o prazo,
determino a remessa dos autos ao TRF da 4.ª Região.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
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