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SENTENÇA TIPO A - 2018
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQUERENTE: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DO ESTADO DA BAHIA - 
CRTR/BA
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE AMARGOSA

Trata-se  de  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  proposta  pelo  CONSELHO  REGIONAL  DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DO ESTADO DA BAHIA - CRTR/BA, contra o MUNICÍPIO DE AMARGOSA, 
requerendo que este: 

a) retifique as escalas de plantões dos servidores municipais, que exerçam  
atividades na área de Radiologia como Auxiliares, Técnicos ou Tecnólogos,  
sejam eles concursados anteriores ou posteriores ao Edital nº 02/2015 e a  
Lei  Municipal  nº  29/2014  que  dispõe  sobre  o  Plano  de  Cargos  e  
Vencimentos  dos  Profissionais  de  Saúde  da  Prefeitura  Municipal  de  
Amargosa  e  suas  alterações,  de  modo  que  a  carga  horária  dos  
profissionais  da  radiologia  seja  limitada  a  24  (vinte  e  quatro)  horas-
semanais  de  acordo  com  o  comando  do  art.  14  da  Lei  7.394/85,  
ressalvados  os  casos  excepcionais  de  remunerações  e  adicionais  
extraordinários  para  casos  de  carga  horária  estendida para  atender  às  
necessidades emergenciais da demanda com a anuência do servidor como  
preconiza a própria lei municipal e de profissionais que já executam as  
técnicas radiológicas com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais  
sem desconto nos seus proventos em razão dessa jornada;

b) fixe, em definitivo, os vencimentos dos profissionais da radiologia para o  
ano de 2016 no valor base R$ 1.532,40 (mil, quinhentos e trinta e dois  
reais  e  quarenta  centavos)  ao  qual  deve  ainda  somar-se  os  40%  de  
adicional  de  insalubridade,  totalizando  uma  remuneração  total  de  R$  
2.145,36 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos),  
sendo o vencimento base reajustável anualmente por lei local ou a sua  
ausência pela IPCA;

c) abster-se de abrir novos concursos com editais com carga horária e piso  
salarial  para  os  profissionais  da  radiologia,  Auxiliares,  Técnicos  ou  
Tecnólogos, sem observância da regra esculpida no art. 14 da Lei 7.394/85  
e da ADIN 151 do STF.

A contestação veio às fls. 91/127, arguindo, preliminarmente, a nulidade da 
citação visto que realizada na pessoa da prefeita municipal e não através do seu órgão de 
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advocacia pública. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Réplica às fls.130/163.

O MPF manifestou-se pela procedência da ação (fls.89/89 e 145/146).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Verifico que as questões controversas nestes autos são eminentemente de 
direito, sendo que a matéria fática em questão não demanda a produção de novas provas, 
motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito.

PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO

A parte requerida não comprovou a existência do órgão de advocacia pública 
à época da citação (15.12.2016- fl. 84), o que também não é de conhecimento deste Juízo, não 
havendo, a princípio, qualquer nulidade na realização do ato citatório na pessoa da prefeita 
municipal. 

Não obstante, verificando que o ato ocorreu no final  da gestão da prefeita 
antecessora, para evitar prejuízo ao órgão público, recebo a peça de fls. 91/143 a título de 
contestação, relevando sua intempestividade.

MÉRITO

De acordo com o art.  22, inciso XVI, da CRFB/88, compete privativamente à 
União Federal legislar sobre a "organização do sistema nacional de emprego e condições para  
o exercício de profissões".

Diante  da  referida  competência,  não  podem  ser  consideradas  válidas  as 
normas estipuladas exclusivamente pelo município e que venham a disciplinar a jornada de 
trabalho em relação aos Técnicos em Radiologia.

A  Lei  nº  7.394/85,  que  regulou  o  exercício  da  profissão  de  Técnico  em 
Radiologia, dispôs sobre a jornada de trabalho no seu art. 14, a seguir transcrito: “a jornada de 
trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais”.

O  art.  30  do  Decreto  nº  92.790/86,  que  regulamentou  a  Lei  nº  7.394/85, 
reiterou, in totum, aquela norma: “a jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por este 
decreto será de vinte e quatro horas semanais”.
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Dessa forma, é aplicável aos Técnicos em Radiologia de todo o país a jornada 
de trabalho de 24 horas semanais, prevista na Lei e no Decreto acima citados.

Cabe ressaltar que a jornada especial de trabalho é plenamente justificável 
em razão das peculiaridades inerentes  à profissão de Técnico em Radiologia  e,  sobretudo, 
quando se leva em consideração que o objetivo é proteger o profissional que, no exercício do 
seu labor, encontra-se habitualmente exposto aos efeitos do Raio X.

Por outro lado, diante dos perigos comprovados  relativos às atividades  que 
determinam  contato  com  radiação, que  incluem  o  risco de mutação  do  DNA  e de  
desenvolvimento  de câncer,  não  pode  o  Estado  da Bahia  tratar  os  aludidos  profissionais 
com  as  norma próprias  dos  demais servidores  estatutários  ou  daqueles sujeitos ao 
Regime  Especial  de  Direito Administrativo. Em face da existência de norma nacional que 
tutela a prática da radiologia, em razão de suas especificidades, deve a referida entidade da 
federação obedecer aos seus termos.

Nesse sentido são as ementas a seguir transcritas:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA 
DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
TÉCNICO  EM  RADIOLOGIA.  JORNADA  SEMANAL.  LIMITAÇÃO  DO  DIREITO 
CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.  Cuida-se 
de agravo de instrumento,  com pedido de efeito suspensivo,  interposto pela União 
contra  a  decisão  que  deferiu  parcialmente  antecipação  de  tutela  pleiteada, 
determinando  que  a  agravante  se  abstivesse  de  adotar  medidas  que  obriguem o 
agravado a optar por um dos cargos acumuláveis exercidos no Hospital de Base do 
Distrito Federal e na Câmara dos Deputados, até a prolação de sentença. 2. Conforme 
consta nos presentes autos, o agravado exerce os cargos de Técnico em Radiologia no 
Hospital de Base do Distrito Federal e na Câmara dos Deputados, cumprindo jornada 
semanal  de  24  (vinte  quatro)  horas  em cada  um dos  órgãos,  tendo  observado  a 
compatibilidade de horários. 3. "A limitação da carga horária prevista em lei ordinária 
não  pode  se  sobrepor  ao  direito  assegurado  constitucionalmente  ao  Técnico  em 
Radiologia, sob pena de se negar vigência ao texto constitucional por ato normativo 
decorrente de lei ordinária" (STF - RE: 725798 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 
Julgamento:  08/10/2013,  ata  de  Publicação:  DJe-205  DIVULG  15/10/2013  PUBLIC 
16/10/2013). Precedente também deste TRF1. 4. Agravo de instrumento desprovido.A 
Turma,  por  unanimidade,  negou  provimento  ao  agravo  de  instrumento.  (ACORDAO 
00268856120154010000,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  CARLOS  AUGUSTO  PIRES 
BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:26/04/2018 PAGINA:.)

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  REEXAME 
NECESSÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA. LEI N. 7.349/85. JORNADA DE TRABALHO DE 24 HORAS SEMANAIS. EDITAL 
N. 01/2014. PREVISÃO DE 40 HORAS. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA 
MANTIDA. 1. Incabível o argumento do Ministério Público Federal no sentido de que o 
feito deve ser remetido para a Corte Especial, em razão da inconstitucionalidade da 
remessa oficial, uma vez que esta Sexta Turma entendeu que "O instituto do reexame 
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necessário, previsto em sede de mandamus no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, é 
constitucional, haja vista que condizente com o regime jurídico administrativo a que se 
submete o ente público, no qual vigora a supremacia e a indisponibilidade do interesse 
público,  fator  que legitima a  discriminação favorável  ao  Estado,  como garantia  da 
igualdade  substancial,  objeto  de  nosso  Texto  Maior"  (REOMS  0010328-
73.2009.4.01.3600 /  MT,  Rel.  DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, 
SEXTA TURMA, e-DJF1 p.166 de 16/04/2013). 2. A Constituição Federal, em seu art. 22, 
XVI, afirma que compete privativamente à União legislar sobre as condições para o 
exercício de profissões, motivo pelo qual a legislação federal, nesta questão, prevalece 
sobre as normas municipais porventura existentes. 3. É obrigatória a aplicação da Lei 
n. 7.394/85, que regulamenta o exercício da profissão de Técnico em Radiologia e que 
prevê em seu art. 14 a jornada de trabalho 24 (vinte e quatro) horas semanais, em 
detrimento de cláusula do Edital n. 01/2014, para provimento dos citados cargos no 
Município de Itumbiara/GO, que dispõe que a carga horária é de 40 horas. 4. Remessa 
oficial  conhecida e  não provida.  A Turma,  por  unanimidade,  conheceu  da remessa 
oficial  e,  no  mérito,  negou-lhe  provimento.
(ACORDAO  00034980320144013508,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  KASSIO  NUNES 
MARQUES, TRF1 - TERCEIRA SEÇÃO, e-DJF1 DATA:17/05/2016 PAGINA:.)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 
CUMULAÇÃO  DE  CARGOS  NA  ÁREA  DE  SAÚDE.  DOIS  CARGOS  DE  TÉCNICO  EM 
RADIOLOGIA.  LIMITAÇÃO  DE  CARGA  HORÁRIA.  DANOS  À  SAÚDE.  LEI  N.  7.394/85. 
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. 1. A Constituição Federal, em 
seu art. 37, XVI, "c", permite a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos 
públicos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, exigindo-
se que haja compatibilidade de horários. 2. O Impetrante busca acumular dois cargos 
de  Técnico  em  Radiologia,  regulamentado  pela  Lei  n.  7.394/85  que  estabelece  a 
jornada de trabalho de 24 horas semanais. Tal limitação se deve ao fato de que os 
profissionais dessa área são submetidos a uma tecnologia insalubre, cuja exposição 
acima  do  permissivo  legal  pode  causar  danos  à  saúde.  3.  A  saúde  é  direito 
fundamental indisponível, o que se traduz pelo fato de que o titular desse direito não 
está autorizado a abrir mão dele, isso quer seja na órbita jurídica ou material. 4. É 
inadmissível a acumulação de dois cargos de Técnico em Radiologia, tendo em vista o 
disposto no art. 44 da Lei n. 7.394/85, que considerando o risco à saúde do profissional  
que  atua  nessa  área,  estabeleceu  o  limite  de  jornada  de  trabalho,  que  uma  vez 
ultrapassado afeta o direito à saúde, resguardado pela Constituição Federal, em seu 
art.  196. Dessa forma, não há que se falar na possibilidade de compatibilidade de 
horários.  5.  Apelação  e  remessa  oficial  providas  para  denegar  a  segurança, 
possibilitando  ao  impetrante  a  escolha  do  cargo  público  que  deseja  permanecer 
ocupando.A  Turma,  por  unanimidade,  deu  provimento  à  apelação  da  Universidade 
Federal do Pará e à remessa oficial. (ACORDAO 00094509220074013900, JUIZ FEDERAL 
EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:07/04/2016 
PAGINA:.)

Não  obstante,  a  própria  requerente  postulou  que  fossem  “ressalvados  os 
casos excepcionais de remunerações e adicionais extraordinários para casos de carga horária  
estendida  para  atender  às  necessidades  emergenciais  da  demanda  com  a  anuência  do  
servidor como preconiza a própria lei municipal e de profissionais que já executam as técnicas  
radiológicas  com  a  carga  horária  de  20  (vinte)  horas  semanais,  sem desconto  nos  seus  
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proventos em razão dessa jornada”.

A  primeira  situação  não  representa,  necessariamente,  uma  afronta  à 
legislação  federal  supra mencionada,  desde  que  marcada  pelas  situações  descritas: 
excepcionalidade e necessidade de consentimento do servidor.     

A segunda trata traz uma situação mais benéfica ao servidor do município e, 
consequentemente, não encontra qualquer óbice na legislação federal. Trata-se, no entanto, de 
uma faculdade conferida ao município e que será incluída no dispositivo desta sentença nesta 
condição.

Sobre a remuneração dos Técnicos em Radiologia o Edital n. 03/2015 estatuiu 
que receberiam apenas R$ 788,00.

Ocorre  que  o  art.  16  da  Lei  n.7.394/85  expressamente  estatuiu  que  tal 
remuneração deveria  corresponder  a  2  (dois)  salários  mínimos,  acrescidos  de  adicional  de 
insalubridade equivalente a 40%, in verbis:

Art. 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.

Para compatibilizar a norma aos termos da Constituição da República de 1988, 
que veda a vinculação da remuneração dos servidores  públicos  (art.37,  inciso  XIII),  o  STF 
congelou  o  valor  normativo  ao  salário  mínimo  da  época  do  julgamento,  equivalente  a  R$ 
545,00, com a manutenção do acréscimo do adicional de 40%:  

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 
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esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 4. Medida 
cautelar deferida.  (ADPF 151 MC, Relator(a):  Min.  JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  02/02/2011,  DJe-084 
DIVULG  05-05-2011  PUBLIC  06-05-2011  EMENT  VOL-02516-01  PP-00001  RTJ  VOL-
00219-01 PP-00065 RSJADV jun., 2011, p. 42-54) GN

Entendimento que, naturalmente, vincula os demais tribunais pátrios:  

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO  DE  TÉCNICO  EM 
RADIOLOGIA.  CARGA  HORÁRIA.  REMUNERAÇÃO  DO  CARGO  MAIS  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE E  RISCO DE  VIDA.  LEI  N.  7.394/85.  DECRETO N.  92.790/86.  ADPF 
151/DF  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  STF.  OBSERVÂNCIA  DA  LEGISLAÇÃO 
ESPECIAL. 1. A Lei 7.394/1985, que rege a profissão de Técnico em Radiologia, dispõe 
que a jornada de trabalho dos profissionais de radiologia será de vinte e quatro horas 
semanais o salário-mínimo dos profissionais será equivalente a dois salários-mínimos 
profissionais  da região,  incidindo sobre esses vencimentos 40% de risco de vida e 
insalubridade, segundo a redação dos artigos 14 e 16, respectivamente. 2. O Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 151/DF-MC, reconheceu a não recepção do 
art.  16 da Lei  7.384/85.  Todavia,  concluiu que os critérios fixados  pela referida lei  
deveriam continuar sendo aplicados até que lei posterior estabelecesse nova base de 
cálculo. Na ocasião determinou-se que a base de cálculo em questão ficaria congelada 
no valor de dois salários-mínimos vigentes na data do trânsito em julgado [daquela] 
decisão, com o objetivo de desindexar o salário-mínimo. Assim, o salário dos Técnicos 
em Radiologia será de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) mais 40% de insalubridade e 
risco de vida. 3. Constata-se que além do texto da lei ser claro, taxativo e conclusivo,  
existe  a  ADPF 151 definindo o salário  dos  Técnicos  em Radiologia,  não permitindo 
interpretação diversa do enunciado, ao fixar o piso salarial dos referidos profissionais 
acrescidos do adicional de insalubridade. 4. A jurisprudência deste Tribunal já decidiu 
que a carga horária e remuneração dos profissionais de radiologia devem obedecer aos 
ditames da Lei 7.394/85 e do Decreto 92.790/86. Precedentes. 5. O edital do certame 
em questão disponibilizou quatro vagas para o cargo de Técnico em Radiologia, com 
carga  horária  de  trabalho  de  quarenta  horas  semanais  e  remuneração  inicial  R$ 
1.303,31 (mil trezentos e três reais e trinta e um centavos) sem previsão de adicional 
de insalubridade, em desacordo com a Lei  7.394/1985 e o Decreto 92.790/1986. 6. 
Desse modo, estando a profissão de Técnico em Radiologia submetida à legislação 
especial,  impõe-se  a  sua  observância  devendo,  portanto,  ser  respeitada  a  carga 
horária semanal de vinte e quatro horas e a remuneração equivalente ao valor de R$ 
1.090,00 (mil e noventa reais) mais 40% de insalubridade e risco de vida. 7. Remessa 
oficial  a  que se nega provimento.  Sentença confirmada.A Turma,  por  unanimidade, 
negou  provimento  à  remessa  oficial.
(ACORDAO  00401178720134013500,  JUÍZA  FEDERAL  DANIELE  MARANHÃO  COSTA 
(CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:09/06/2016 PAGINA:.)

Nestes termos, a remuneração dos Técnicos de Radiologia deve obedecer o 
mínimo legal de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) e mais 40% de insalubridade, sendo nulo o 
normativo municipal que estabeleça padrão remuneratório inferior.

No  entanto,  a  parte  autora  também requereu  o  arbitramento  do  valor  do 
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salário mínimo do ano de 2016 e a subsequente aplicação de índice de correção monetária 
para garantir a revisão geral anual de tal remuneração.

Quanto ao salário  mínimo de 2016 a sua utilização afrontaria  o  quanto já 
decidido pelo STF na já mencionada ADPF 51 que adotou o ano de 2011 como parâmetro para 
o congelamento do valor, conforme já transcrito.

Sobre a revisão geral anual, trata-se de matéria em discussão no STF no RE n. 
905357, com repercussão geral já reconhecida, e no qual o Min. Alexande de Morais proferiu 
decisão monocrática determinando a SUSPENSÃO NACIONAL de todas a causas que tratem do 
assunto1.

Impõe-se, portanto, o julgamento parcial do mérito (art. 355, inciso II do CPC), 
reservando a apreciação do pleito referente à revisão geral anual dos servidores para após o 
julgamento do RE n. 905357.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  confirmo  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  e  JULGO 
PARCIALMENTE O MÉRITO DA DEMANDA, para determinar que o MUNICÍPIO DE AMARGOSA:

d) retifique as escalas de plantões dos servidores municipais, que exerçam 
atividades na área de Radiologia como Auxiliares, Técnicos ou Tecnólogos, 
limitando-as  a  24  (vinte  e  quatro)  horas-semanais  de  acordo  com  o 
comando do art. 14 da Lei 7.394/85, ressalvados os casos excepcionais de 
remunerações  e  adicionais  extraordinários  para  casos  de  carga  horária 
estendida para atender às necessidades emergenciais da demanda com a 
anuência  do  servidor  como  preconiza  a  própria  lei  municipal  e  de 
profissionais que já executam as técnicas radiológicas com a carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais sem desconto nos seus proventos em razão 
dessa jornada;

e) fixe os vencimentos dos profissionais da radiologia no valor mínimo de R$ 
1.090,00  (mil  e  noventa  reais)  acrescido  dos  40%  de  adicional  de 
insalubridade;

1 (...) Assim, diante da negativa de processamento do IRDR, em razão do reconhecimento de que o caso tratado se adequa à repercussão geral 
debatida nos presentes autos, RE 905.357, o Distrito Federal tem hoje o difícil cenário a enfrentar: (i) Ausência de um instrumento pacificador e  
uniformizador das inúmeras demandas individuais ajuizadas pelos servidores postulando o implemento dos reajustes concedidos ao alvedrio da lei e  
da Constituição no âmbito do TJDFT; (ii) Violação à isonomia entre servidores, já que apenas alguns obtém medidas favoráveis à implementação dos 
reajustes; (iii) Inviabilidade orçamentária e financeira do Estado e desrespeito à responsabilidade fiscal preconizada pelo art. 169, §1º da Constituição 
Federal. Ante o exposto, com fundamento no art. 328 do RISTF, determino a SUSPENSÃO NACIONAL de todas a causas que apresentem questão  
idêntica à que será resolvida no presente caso. As demandas em fase instrutória podem prosseguir até a conclusão para sentença. Fica autorizada a 
resolução dos processos, desde que sem exame do mérito. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e do 
acórdão do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a repercussão geral. A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de  
juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 
2017. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente.  (RE 905357 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,  
julgado em 19/10/2017, publicado em DJe-243 DIVULG 23/10/2017 PUBLIC 24/10/2017)
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f) abstenha-se de abrir novos concursos com editais com carga horária e piso 
salarial  para  os  profissionais  da  radiologia,  Auxiliares,  Técnicos  ou 
Tecnólogos, sem observância da regra esculpida no art. 14 da Lei 7.394/85 
e da ADIN 151 do STF.

Sem custas. 

Condeno  a  Requerida  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios,  estes 
arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, devidamente corrigido.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões.

Após,  remetam-se  os  autos  ao  Egrégio  TRF  da  1ª  Região,  com as  nossas 
homenagens.

Proferido julgamento definitivo no RE n. 905357 certifique-se nos autos, dando 
vista às partes pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Com o trânsito em julgado da presente sentença parcial de mérito, e ainda 
não  tendo  havido  julgamento  no  RE  n.  905357,  suspenda-se o  presente  feito  conforme 
determinado pela Suprema Corte.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Jequié, 10 de Julho de 2018.

Documento assinado digitalmente
KARINE COSTA CARLOS RHEM DA SILVA

Juíza Federal
Recebi  os autos,  nesta data,  da MM. Juíza 
Federal, para cumprimento.      
Em _____/_____/2018.
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