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18ª VARA FEDERAL 

 

SENTENÇA 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars proposta 

pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR - 15ª Região/PE em face do 

Município de Calumbi/PE e da Empresa CONPASS - Concursos Públicos e Assessorias, por meio 

da qual a parte autora se insurge contra previsões supostamente ilegais do Edital de Concurso 

Público do Município de Calumbi nº 01/2013, no que se refere à categoria dos Técnicos em 

Radiologia. 

 

Aduz que a ilegalidade constante do referido edital decorre das seguintes previsões: a) 

remuneração no valor de R$ 678,00; b) ausência de previsão do acréscimo de 40% (quarenta 

por cento) referente ao risco de vida e insalubridade; c) previsão ilegal de expediente de 40 

(quarenta) horas semanais. Alega que tais previsões, baseadas em legislação municipal, 

afrontam os 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. 

 

Liminarmente, requereu a suspensão do andamento do mencionado concurso público, 

somente com relação ao cargo de Técnico em Radiologia, até a retificação do edital quanto à 

remuneração e à carga horária do profissional da Radiologia. 

 

O Município de Calumbi apresentou manifestação sobre o pedido liminar (Id. 

4058303.337679), porém deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar contestação, 

conforme certidão Id. 4058303.381974. 

 

A ré CONPASS se manifestou sobre o pedido liminar e apresentou contestação, requerendo 

sua exclusão do feito, porque não possui poderes para atender a modificação pretendida pelo 

autor (Id. 4058303.342246). 

 

Por meio da decisão Id. 4058303.341460, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela 
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pretendida, diante da ausência do perigo da demora. 

 

A autarquia autora apresentou réplica por meio do Id. 4058303.350182. Alegou que não deve 

ser acolhida a preliminar levantada pela CONPASS, reiterando que há previsão expressa na Lei 

n° 7.394/85, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia, acerca da jornada de 

trabalho e da remuneração. 

 

Vieram-me os autos conclusos para sentença. 

 

É o relatório. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

 

(...) 

 

III - DISPOSITIVO 

 

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para determinar a exclusão da 

ré CONPASS do polo passivo da demanda. No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

fulcro no art. 269, I, do CPC, para, extinguindo o processo com resolução do mérito, 

reconhecer a ilegalidade das disposições do Edital de Concurso Público do Município de 

Calumbi nº 01/2013, no que se refere à categoria dos Técnicos em Radiologia, e determinar ao 

Município réu a adequação do referido edital impugnado - e, consequentemente, do regime 

jurídico de eventual candidato investido no mencionado cargo - de modo a prever, em relação 

ao cargo de Técnico em Radiologia, jornada de trabalho semanal de 24 horas e remuneração 

de 2 (dois) salários mínimos vigente em maio de 2011, acrescida de 40% do adicional de 

insalubridade. 

 

Condeno o Município réu ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do § 4º do art. 20 do CPC. 

 

Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96). 

 

Reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC. 

 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. 

 

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

 

 


