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PROCESSO Nº: 0800496-32.2017.4.05.8404 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
 AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16 REGIAO 

ADVOGADO: Carlos Wendel Peixoto De Alcantara 
RÉU: MUNICÍPIO DE FRUTUOSO GOMES 
ADVOGADO: Raul Limeira De Sousa Neto 
12ª VARA FEDERAL - RN (JUIZ FEDERAL TITULAR)

 

  

SENTENÇA TIPO "A"

(RESOLUÇÃO CJF Nº 535, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006)

 

1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM
RADIOLOGIA DA 16 REGIAO, com pedido de tutela de evidência, em face do MUNICÍPIO DE
FRUTUOSO GOMES/RN, por meio da qual pretende a concessão de provimento jurisdicional para
determinar que seja implantado o piso salarial da categoria, no valor de R$ 2.145,36 (dois mil, cento e quarenta
e cinco reais e trinta e seis centavos), incluído o adicional de insalubridade, bem como seja reduzida a carga
horária para 24 horas semanais e concedidas férias semestrais de 20 (vinte) dias, para todos os técnicos em
radiologia vinculados à municipalidade.

Alega, em síntese, que, mediante fiscalização realizada no Hospital Maternidade "Severino Carlos de Andrade",
quando se deu a lavratura do Termo de Fiscalização n° 16 -4373 ALY/2017, verificou-se o desrespeito a
diversos direitos dos Técnicos de Radiologia vinculados ao Município demandado, especialmente no que se
refere ao pagamento errôneo do salário e do adicional de insalubridade, além de existirem denúncias anônimas
quanto ao excesso da jornada diária e semanal de trabalho fixada em lei, chegando a extrapolar a de 40
(quarenta) horas semanais.

Afirma que a Lei nº 7.394/85 estabeleceu como piso salarial mínimo dos técnicos de radiologia dois salários
mínimos, incidindo sobre tais vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Aduz que, até o dia 05/05/2011, o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas caminhava junto com
o salário mínimo, por força do art. 16 da Lei nº 7.394/85, quando então foi proferida decisão liminar pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida cautelar interposta pela Confederação Nacional de Saúde,
na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 151, estabelecendo que os salários dos referidos
profissionais não seriam mais reajustados de acordo com o salário mínimo, mas seriam convertidos em valor
monetário na data de publicação do mencionado acórdão, em que o valor do salário mínimo nacional era de R$
545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), e, a partir de então, sofreria reajuste anual de acordo com o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE).

Defende que, naquela ocasião, o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas fora fixado em R$
1.526,00 (dois salários mínimos mais 40% sobre este valor, que corresponde à insalubridade), alcançando o
valor de R$ 2.145,36 em 2016.

Assevera, ademais, que o art. 14 da Lei nº 7.394/85, bem como o art. 30 do Decreto-Lei nº 92.790/86 e o art. 1º
da Lei nº 1.234/50, alínea "a", limitam a jornada de trabalho dos técnicos em radiologia a 24 horas semanais,
enquanto o art. 1º, alínea "b", deste último Diploma Legal, estabelece férias de 20 dias por semestre para os
referidos profissionais.

Juntou documentos (IDs 4058404.3019262 a 4058404.3019265).

Decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada no ID 4058404.3033261.
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Citado, o Município de Frutuoso Gomes/RN apresentou contestação, arguindo que: a) as condições de trabalho
estão perfeitamente regulares; b) não há na Unidade Hospitalar Municipal servidores Técnicos de Radiologia,
com quadro organizado e carreira regulamentada, bem como que o servidor Francisco Edvan na realidade é
ocupante de cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de Radiologia, exercendo provisoriamente
as funções no aparelho de Raio-X, nos casos urgentes, enquanto não há regulamentação do cargo de técnico no
âmbito municipal, de sorte que suas vantagens salariais são as previstas em lei municipal que organizou a
estrutura administrativa do Município e ainda as disposições encartadas no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais (Lei Municipal n° 322/2002); c) não há plantão no serviço de radiologia; d) o referido servidor
recebe adicional de insalubridade em grau máximo, bem como trabalha apenas 04 (quatro) horas diárias,
perfazendo uma carga horária semanal de 24 horas; e) O Conselho autor pretende a aplicação de norma federal
sobre servidores públicos vinculados a Regime Jurídico Único do Município, cuja lei municipal foi editada
dentro da autonomia administrativa conferida pela Constituição ao ente público federado; f) de acordo com
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as normas federais acerca de carreiras específicas não
se aplicam aos servidores públicos não celetistas; g) o aumento salarial pela via judicial, sem a edição de lei
formal e específica, malfere o texto constitucional, ao mesmo tempo em que usurpa competência constitucional
do Poder Legislativo de Frutuoso Gomes/RN; h) a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova (ID
4058404.3355780). Juntou documentos (ID 4058404.3355783 a 4058404.3355834).

Na réplica, o autor alegou que é competência privativa da União legislar sobre as condições para o exercício
das profissões, que há incorreção no valor pago a título de salário e adicional de insalubridade, que a jornada de
trabalho cumprida pelos técnicos em radiologia, do Município demandado, é de 40 horas semanais, conforme
comprovam os contracheques juntados aos autos pelo réu, que não há concessão de férias semestrais de 20 dias
(ID 4058404.3511865). Juntou documentos (IDs 4058404.3511866 a 4058404.3511870).

Parecer ofertado pelo MPF, opinando pelo acolhimento parcial do pleito autoral para julgar procedentes os
pedidos de aplicação do piso salarial previsto na Lei n.º 7.394/85 aos servidores públicos municipais, Técnicos
em Radiologia, e relativo à redução da carga de trabalho para 24 (horas) semanais, julgando improcedente o
pedido de reconhecimento do direito às férias semestrais de 20 (vinte) dias e prejudicado o pedido relativo ao
pagamento de adicional de insalubridade (ID 4058404.3582868).

É o que importa relatar.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria eminentemente de direito e não havendo necessidade de produção de outras provas,
passo ao julgamento antecipado do pedido, nos termos autorizados pelo art. 355, inciso I, do CPC.

No caso em análise, pretende o Autor a concessão de provimento jurisdicional para que sejam aplicados aos
Técnicos em Radiologia do Município de Frutuoso Gomes/RN o piso salarial, a carga horária semanal,
adicional de insalubridade e férias semestrais de 20 (vinte) dias previstos na Lei n.º 7.394/85.

Consoante descreve a inicial, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região promoveu
fiscalização no Hospital e Maternidade "Severino Carlos de Andrade", mantido e administrado pelo Município
de Frutuoso Gomes/RN, que resultou na lavratura do Termo de Fiscalização n.16-4373ALY/2017. Na
oportunidade, foram constatadas irregularidades no que diz respeito à observância das normas especiais que
regulam o exercício da respectiva profissão e lhe conferem proteção contra os efeitos nocivos da exposição às
radiações ionizantes emitidas pelos Raios X.

Nesse sentido, destaca o autor que os direitos dos Técnicos em Radiologia vinculados ao Município demandado
não estão sendo respeitados, especialmente no que se refere ao pagamento errôneo do salário e do adicional de
insalubridade, conforme termo de fiscalização anexado aos autos, além de haver denúncias anônimas no que se
refere à jornada diária e semanal de labor que supera a fixada em lei, chegando a extrapolar a de 40 (quarenta)
horas semanais.

O promovido, por sua vez, defende que a Lei n.º 7.394/85, a qual regulamenta a profissão dos Técnicos em
Radiologia, não pode ser aplicada aos servidores públicos do Município de Frutuoso Gomes/RN, uma vez que
estes são regidos por regime jurídico próprio, de modo que a aplicação da mencionada lei federal aos servidores
públicos municipais atenta contra a autonomia administrativa conferida pela Constituição ao ente público
federado.
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Nesse passo, o cerne da controvérsia consiste em verificar se há possibilidade de aplicação da Lei n.º 7.394/85
aos Técnicos em Radiologia admitidos no âmbito da Administração Pública do Município de Frutuoso
Gomes/RN.

Pois bem, a mencionada lei, como se pode perceber, ao estabelecer normas visando à regulamentação da
profissão de Técnico em Radiologia, fixa as condições para o exercício da referida profissão, inserindo-se,
assim, tal matéria, no âmbito da competência legislativa privativa da União, consoante previsão do artigo 22,
inciso XVI, da Constituição Federal. Confira-se:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

(...)" 

Nessa perspectiva, a referida norma se impõe a todos os entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), o que lhe confere o status de Lei Nacional, se distinguindo da Lei Federal, que possui campo de
abrangência limitado à esfera federal.

É de se ressaltar, ainda, que não se trata de atribuir status superior à norma federal, pois, como é sabido,
as leis infraconstitucionais editadas pelos diferentes entes federativos situam-se no mesmo patamar
hierárquico. Trata-se, em verdade, de respeitar a divisão de competências estabelecida pela Constituição
Federal, verificando-se que, na hipótese, a matéria objeto da controvérsia é reservada à competência
privativa da União.

Com efeito, a lei municipal que estatui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Frutuoso Gomes/RN não pode invadir a competência privativa da União, nem tampouco a lei municipal pode se
sobrepor à lei de alcance nacional.

A propósito, veja-se o que decidiu a Primeira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça ao tratar da respectiva
matéria no AGARESP 201301328050:

"EMEN: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "TÉCNICO EM RADIOLOGIA". JORNADA DE TRABALHO. ART. 14
DA LEI 7.394/85. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE. ART. 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os servidores públicos estaduais submetem-se ao regime jurídico
próprio de seus Estados, em virtude da repartição de competências constitucionais, que em respeito ao
princípio federativo previsto no art. 18 da Constituição Federal, confere autonomia política e administrativa a
todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que
observados os preceitos constitucionais. 2. A despeito de cada ente federado poder organizar seu respectivo
serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores, estas ainda
estarão sujeitas às regras gerais estabelecidas pela União no exercício da competência estabelecida no art.
22 da Constituição Federal, segundo o qual "[c]ompete privativamente à União legislar sobre: [...] XVI -
organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões". 3. A Lei Federal
7.394/85 (que "Regula o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras providências"), em
seu art. 14, determina que "[a] jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24
(vinte e quatro) horas semanais". 4. O art. 14 da Lei 7.394/85 foi recepcionada pelo art. 22, XVI, da
Constituição Federal, sendo, portanto, aplicável aos servidores públicos ocupantes do cargo de "técnico em
radiologia". Nesse sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 823.913/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 21/6/10. 5. Agravo regimental não provido...EMEN:" (AGARESP
201301328050, ARNALDO ESTEVES LIMA - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:18/02/2014 ..DTPB:.)

Nesse mesmo sentido se manifestou a 1ª Turma do E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conforme se
observa do julgado a seguir:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA.
PLANTONISTA. LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. APELAÇÃO
PROVIDA.
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1. Trata-se de apelação em face de sentença prolatada pelo douto Juízo Federal da 1ª Vara da SJ/PE que
julgou improcedente o pedido que pleiteava a adequação do Edital de Concurso Público da Secretária de
Saúde do Estado de Pernambuco (Portaria Conjunta SAD/SES nº 87/2014) para o cargo de Assistente em
Saúde/Técnico de Radiologia Plantonista aos ditames do art. 16 da Lei nº 7.394/85, bem como à decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 151/MC.

2. Sustenta a apelante que as  previsões  do  Edital  de  Concurso  Público  objeto  da  presente  lide,  no  que 
se  refere  à  categoria  dos  Técnicos  em  Radiologia, especificamente em relação à remuneração e ao
acréscimo de 40% (quarenta por cento) de insalubridade, são incompatíveis com o disposto nos arts. 14 e 16
da Lei Federal nº 7.394/85, os arts. 22, XVI, e 39 da CF/88 e o que restou decidido na ADPF nº 151/MC.

3. A Carta Magna, em seu art. 37, I, preceitua que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei",
bem como, no art. 22, XVI, define que compete privativamente à União legislar sobre as condições para o
exercício de profissões.

4. 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.

5. 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 federal posterior estabelecesse nova base de cálculo, ou ainda, lei estadual, editada
conforme delegação prevista na Lei Complementar nº 103/2000. 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.

6.  O Edital do Concurso Público  objeto  da  presente  lide ao estabelecer jornada de trabalho de 40 horas
semanais e salário de R$ 678,00, sem o acréscimo de 40% referente ao risco de vida e insalubridade, para o
cargo de Assistente em Saúde/Técnico de Radiologia Plantonista, fixou a remuneração abaixo do piso salarial
da categoria, divergindo da legislação federal que regulamenta a profissão, podendo sofrer controle de
legalidade pelo Poder Judiciário, pois não acarreta violação. A Lei Estadual nº 12.637/2004 e a Lei Estadual
nº 13.243/2007 são anteriores ao julgamento da ADPF 151/DF-MC, ocorrido em 02 de fevereiro de 2011, não
podendo referidos diplomas serem utilizados como decorrentes da delegação prevista na Lei Complementar nº
103/2000. O fato de o trabalho de técnico em radiologia ser prestado em virtude do exercício de cargo público
não afasta a remuneração prevista na Lei n.º 7.394/85.

7. Sob este prisma, devem ser adequadas as cláusulas do edital sob foco, referentes à remuneração dos
profissionais dos cargos de Assistente em Saúde/Técnico de Radiologia Plantonista, às determinações
asseguradas pela Lei 7.394/85, a fim de que correspondam ao valor de dois salários mínimos na data do
trânsito em julgado da decisão proferida na ADPF 151/DF-MC, acrescido de 40% do adicional de
insalubridade.

8. Invertidos os ônus de sucumbência, deve o apelado arcar com os honorários advocatícios no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 20, parágrafo 4° do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da
ação.

9. Apelação provida.

(PROCESSO: 08051517320144058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO VASCONCELOS
COELHO DE ARAÚJO (CONVOCADO), 1º Turma, JULGAMENTO: 28/07/2017, PUBLICAÇÃO:  ) 

Desta forma, é evidente que a autonomia do ente municipal, decorrente da repartição de competências
constitucionais preconizada no art. 18, da Carta Magna, deve ser respeitada pelos demais entes da federação,
mas é também óbvio que tal autonomia só pode ser exercida nos limites traçados no próprio texto
constitucional.

Assim, embora o art. 39 da Constituição Federal preveja a instituição de regime jurídico único pelos entes
federativos, no âmbito de suas respectivas competências, isso não autoriza o ente municipal a contrariar norma
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de competência da União e de alcance nacional, que regulamenta o exercício da profissão de Técnico em
Radiologia.

Não se sustenta, outrossim, a alegação do Município réu de que a Lei n.º 7.394/85 só se aplica às relações de
emprego regidas pela CLT, porque a referida norma assim não especifica, nem tampouco o art. 22, inciso XVI,
da CF, faz tal limitação.

Importa ressaltar, ainda, o campo de abrangência da referida norma, conforme o disposto em seu art. 1º, que ora
transcreve-se:

"Art. 1º - Os preceitos desta Lei regulam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, conceituando-se
como tal todos os Operadores de Raios X que, profissionalmente, executam as técnicas:

I - radiológica, no setor de diagnóstico;

II - radioterápica, no setor de terapia;

III - radioisotópica, no setor de radioisótopos;

IV - industrial, no setor industrial;

V - de medicina nuclear."

Conforme se extrai do citado texto, não merece prevalecer o argumento do demandado de que o servidor
Francisco Edvan, que opera o aparelho de Raio X, não seria Técnico em Radiologia meramente em função
deste ser ocupante de cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de Radiologia, uma vez que a
atividade efetivamente exercida pelo referido servidor está enquadrada no conceito legal acima, fato esse que,
aliás, não foi contestado pelo réu. Muito pelo contrário, já que admitiu que aquele servidor exerce
"provisoriamente as funções no aparelho de Raio-X, nos casos urgentes, enquanto não há regulamentação do
cargo de técnico no âmbito municipal".

Dito isso, passo à análise dos pedidos formulados pela parte autora.

No tocante ao salário pago aos Técnicos em Radiologia no âmbito da Administração Pública Municipal de
Frutuoso Gomes/RN, examinando os documentos juntados pelo demandado no ID 4058404.3355794, verifica-
se que a remuneração paga pelo demandado aos respectivos profissionais corresponde ao salário base,
equivalente ao valor de um salário mínimo, acrescido do adicional de insalubridade no percentual de 40%, além
de uma gratificação por função, no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Percebo, portanto, que o referido ente não tem respeitado o piso salarial da respectiva categoria, na forma
estabelecida no art. 16, da Lei n.º 7.394/85.

Veja-se o que dispõe o referido dispositivo:

"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. (Vide ADPF nº 151/DF)" 

Nesse ponto, vale destacar que, embora o citado texto normativo (art. 16 da Lei 7.394/85) encerre contradição
com relação ao disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal, que veda a vinculação do salário mínimo para
qualquer fim, conforme já ventilado pela parte autora, a fim de solucionar tal antinomia, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal decidiu, em 02/02/2011, em sede liminar, na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 151, ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços -
CNS, pela continuidade na aplicação dos critérios estabelecidos pela lei impugnada, 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, 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 dessa decisão, de modo a desindexar
o salário mínimo, estabelecendo que tal valor deverá ser corrigido com base nos parâmetros gerais que regem a
correção dos salários no país.

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoTexto.asp?id=2927718&tipoApp=RTF
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Desta feita, prevalecem válidos os critérios estabelecidos no art. 16 da Lei nº 7.394/1985, devendo, portanto, o
ente municipal respeitar o piso salarial dos Técnicos em Radiologia previsto no mencionado preceito
normativo, com observância, ainda, ao decidido na ADPF 151.

De igual modo, considerando os fundamentos já declinados em linhas anteriores, deve ser observada pelo
Município demandado a norma inserta no art. 14 da Lei n.º 7.394/85, que prevê a carga horária de 24 horas
semanais para os Técnicos em Radiologia.

Nesse ponto, cabe ressaltar que não se sustenta a alegação do Município de Frutuoso Gomes/RN no sentido de
que a jornada de trabalho do servidor que exerce a função de Técnico em Radiologia no Hospital inspecionado
corresponde a uma carga horária semanal de 24 (vinte e quatro) horas, porquanto os contracheques juntados
pelo demandado indicam uma carga horária de 40 horas (ID 4058404.3355794).

De outra banda, no que diz respeito ao pedido de férias semestrais de 20 (vinte) dias, como bem observou o
MPF, verifica-se que a segunda parte do art. 14 do Projeto de Lei que ensejou a Lei n.º 7.394/85, que trazia essa
previsão, sofreu o veto presidencial.

Por sua vez, a Lei n.º 1.234/50, igualmente invocada pela parte autora para fundamentar o seu pedido de férias
semestrais face à previsão do art. 1°, alínea "b", não pode ser aplicada aos servidores públicos do Município de
Frutuoso Gomes/RN, por se tratar de Lei Federal de aplicação restrita aos "servidores da União, civis e
militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica".

Portanto o pedido autoral não merecer acolhimento, neste particular, por falta de amparo legal.

Já no tocante ao adicional de insalubridade, percebe-se que em setembro de 2017 (ID 4058404.3355794, p. 2) o
promovido já efetuava o pagamento em grau máximo (40% sobre o vencimento), estando, assim, de acordo
com o art. 16 da Lei 7.394/85. Neste ponto, portanto, falta interesse processual ao demandante, impondo-se,
assim, a extinção do pedido, sem resolução do mérito.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1) EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido relativo à incidência de adicional de
insalubridade, tendo em vista a falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do NCPC.

2), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os demais pedidos deduzidos na inicial, com esteio no art.
487, I, NCPC, para reconhecer a aplicabilidade da Lei  nº 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/86, que a
regulamenta, a todos os Técnicos em Radiologia vinculados ao Município de Frutuoso Gomes/RN e/ou que
sejam ligados direta e indiretamente à administração pública do Município, determinando que o réu:  a)
proceda à fixação do piso salarial em dois salários mínimos à época do julgamento da ADPF 151 (06/05/2011),
acrescido de 40% do adicional de insalubridade, reajustado até à presente data; b) reduza a carga horária dos
respectivos profissionais para 24 horas semanais.

Custas isentas, face o disposto no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996.

Condeno o Réu, vencido, no pagamento de honorários advocatícios que estabeleço no percentual de 10% do
valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, e § 8º, do NCPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do NCPC.

Publicação e registros eletrônicos. Intimem-se.

Pau dos Ferros/RN, data da validação eletrônica. 

 

 

KEPLER GOMES RIBEIRO
 Juiz Federal da 12ª Vara Federal/SJRN
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