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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA FEDERAL DA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA. 

 

Embargante: CRTR da 16ª Região 
Embargado: Município de Piancó/PB 
Processo nº: 0801401-61.2017.4.05.8202 

 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16ª 

REGIÃO, já devidamente qualificado nos autos, por intermédio de seu 

procurador legal, vem a V.Exa., com fulcro no art. 1.022 e segs. do Código de 

Processo Civil, apresentar 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

 

em face da sentença exarada nos autos da Ação Civil Pública movida contra o 

MUNICÍPIO DE PIANCÓ/PB, com supedâneo nas razões fáticas e jurídicas a 

seguir explicitadas. 

 

 

I – SÍNTESE DO PROCESSO: 

 

Proposta a presente ação civil pública em 18/12/17, a parte autora  

requereu, conforme item D dos pedidos veiculados na petição inicial: 1) piso 

salarial na quantia de R$ 2.145,36; 2) a adequação da carga horária para 24 

horas semanais; 3) respeito às férias semestrais de 20 (vinte) dias. 

Tramitada a ação, o presente Juízo exarou sentença com o seguinte 

dispositivo: 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 
resolvendo o mérito do processo nos termos art. 487, I do CPC, para 

condenar o Município de Piancó/PB a observar a Lei nº 7.394/85 e o 

Decreto nº 92.790/86 e implantar o piso salarial dos técnicos em 
radiologia a ele vinculados no valor equivalente a 2 (dois) salários-

mínimos vigentes na data fixada no julgamento da ADPF nº 151/DF 
(06.05.2011) - o que importa em R$ 1.090,00 - acrescido de 40% a 

título de adicional de insalubridade, totalizando R$ 1.526,00 (mil, 
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quinhentos e vinte e seis reais) mensais, observada a prescrição 
quinquenal. 

 

Portanto, não se manifestou em relação aos pedidos referentes à carga 

horária semanal e às férias semestrais. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE DESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÂO: 

 

Conforme certidão de intimação no identificador de n° 

4058202.10121977, esta parte embargante foi intimada em 11/06/22 para tomar 

ciência do conteúdo da sentença dos autos. 

Assim, computando-se apenas os dias úteis, bem como tendo em vista o 

prazo em dobro de 10 (dez) dias para os entes públicos, o dies ad quem para a 

oposição dos embargos de declaração é 27/06/22, mostrando-se tempestivo os 

presentes embargos declaratórios. 

 

III – DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: OMISSÃO EM 

RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE CARGA HORÁRIA E FÉRIAS SEMESTRAIS: 

 

O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que serão 

cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o juiz se pronunciar de ofício. 

No presente caso, pleiteado o respeito à carga horária semanal de 24 

horas prevista no art. 14 da Lei n° 7.394/85 e às férias semestrais de 20 (vinte) 

dias, a sentença exarada nos autos não se pronunciou sobre os referidos pedidos. 

Veja que nem a fundamentação, nem o dispositivo da sentença, tratam 

acerca dos pleitos acima descritos. 

Portanto, a sentença padece de vício, caracterizando-se como citra 

petita, sendo necessário o suprimento da omissão. 

 

A) DA JORNADA DE 24 HORAS SEMANAIS: 

 

O art. 14 da Lei 7.394/85 rege que a jornada de trabalho dos profissionais 

Técnicos em Radiologia deverá ser de 24 (vinte e quatro) horas semanais. 
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Vislumbra-se que o dispositivo está veiculado em lei de caráter nacional, 

fruto da competência constitucional da União para legislar sobre as condições 

para o exercício das profissões, de modo que deve ser observada por todos os 

entes federativos. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região (TRF5) é majoritária no sentido de se respeitar o mencionado dispositivo 

legal, determinando que os entes federativos observem a carga horária de 24 

horas semanais na contratação de técnicos em radiologia, como pode se ler nas 

ementas a seguir transcritas: 

 
PROCESSO Nº: 0800251-19.2020.4.05.8403 - APELAÇÃO / 
REMESSA NECESSÁRIA APELANTE: MUNICIPIO DE ASSU 
ADVOGADO: Edmilson Leão Junior RECORRENTE ADESIVO: 
CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16 
REGIAO ADVOGADO: Herico Carricondes Silva De Oliveira 
APELADO: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM 
RADIOLOGIA 16 REGIAO ADVOGADO: Herico Carricondes Silva De 
Oliveira APELADO: GUSTAVO MONTENEGRO SOARES 
ADVOGADO: Edmilson Leão Junior APELADO: MUNICIPIO DE ASSU 
ADVOGADO: Edmilson Leão Junior RELATOR(A): Desembargador(a) 
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - 2ª Turma JUIZ PROLATOR 
DA SENTENÇA (1° GRAU): Juiz(a) Federal Arnaldo Pereira De 
Andrade Segundo EMENTA PROCESSUAL CIVIL E 
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA. MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES 
IMPOSTAS NA LEI Nº 7.394/85. 1. Cuida-se de remessa oficial e de 
apelação manejada pelo Município de Assu/RN, e de recurso adesivo 
movido pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 
16ª REGIÃO, em face de sentença que concedeu a segurança, em 
ação mandamental por este impetrada, que determinou a retificação 
dos atos de contratação temporária dos profissionais técnicos em 
radiologia da edilidade, respeitando-se o piso salarial no valor dois 
salários mínimos, com adicional de insalubridade de 40% (quarenta por 
cento) sobre a remuneração, bem como a carga horária laboral de 24h 
(vinte e quatro horas) semanais; 2. Possui o CRTR 16ª REGIÃO 
legitimidade para figurar no polo ativo do presente mandamus, uma vez 
que, de acordo com o disposto no art. 21, da Lei nº 12.016/2009, as 
entidades de classe podem impetrar mandado de segurança coletivo 
visando proteger direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos 
seus membros ou associados; 3. Considerando que a legislação 
federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício 
da profissão, os entes municipais, ao contratarem técnicos em 
radiologia, devem necessariamente aplicar a Lei Federal nº 
7.394/85, observando suas disposições quanto à jornada laboral 
de todos os servidores técnicos em radiologia, estatutários ou 
celetistas por eles contratados; 4. Não se pode pretender alterar a 
remuneração prevista para o cargo em questão, adequando-a ao piso 
salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores 
públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, 
ainda, as regras de dotação orçamentária; 5. Apelação do Município 
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de Assu/RN e remessa oficial parcialmente providas, para 
conceder a segurança apenas com relação à obediência à Lei nº 
7.394/85 no concernente à carga horária de 24 (vinte e quatro) 
horas semanais aos técnicos em radiologia. Recurso adesivo do 
CRTR 16ª REGIÃO prejudicado. NC 
(PROCESSO: 08002511920204058403, APELAÇÃO / REMESSA 
NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO 
DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 07/12/2021) 
(destaquei). 
 
 
PROCESSO Nº: 0808366-18.2020.4.05.0000 - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANA 
ADVOGADO: Emanuel Jairo Fonseca De Sena Filho AGRAVADO: 
CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15 
REGIAO RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Manoel de Oliveira 
Erhardt - 4ª Turma EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA. FIXAÇÃO DE JORNADA E REMUNERAÇÃO PELO 
MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985 APENAS 
EM RELAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento 
interposto contra decisão que deferiu a medida de urgência pretendida 
para, diante da nulidade parcial do Edital de concurso público nº 
001/2019, do Município de Goiana/PE, suspender as nomeações, tão 
somente em relação ao cargo de Técnico em Radiologia, para 
adequação do edital no que concerne à fixação do piso salarial e da 
carga horária semanal da categoria profissional. 2. O cerne da 
controvérsia cinge-se à análise de se os municípios, ao disporem sobre 
a remuneração de seus servidores ocupantes de cargos públicos, 
estão ou não vinculados à Lei Federal nº 7.394/85, que regula o 
exercício da profissão de técnico em radiologia. 3. O Edital nº 
001/2019, publicado pelo Município de Goiana/PE, ao dispor sobre o 
cargo de Técnico em Radiologia, estabeleceu como vencimento básico 
de R$ 1.026,43 (um mil e vinte e seis e quarenta e três centavos) e 
carga horária de 40 (quarenta horas semanais). 4. A Lei nº 7.384/85, 
que regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, 
estabelece, expressamente, que a jornada de trabalho da referida 
categoria será de 24 (vinte e quatro) horas semanais. 5. A 
Constituição Federal, em seu art. 22, XVI, dispõe que compete 
privativamente à União legislar sobre organização do sistema 
nacional de emprego e condições para o exercício de profissões. 
Na hipótese, é competência privativa da União legislar sobre o 
trabalho e condições para o exercício profissional da categoria de 
técnico em radiologia. 6. Assim, constatada a ilegalidade referente 
à jornada de trabalho dos técnicos em radiologia, devem ser 
observados, pelo Município de Goiana/PE, os ditames da Lei nº 
7.394/85 no que diz respeito à carga horária semanal dos 
servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Técnico 
em Radiologia (art.14). 7. Entretanto, no que pertine à remuneração, 
esta douta Quarta Turma em composição ampliada, no julgamento do 
processo 0806096-24.2018.4.05.8202, entendeu pela possibilidade da 
previsão, em edital de concurso público, de vencimento inferior ao piso 
salarial da categoria, ainda que divirja dos critérios da Lei nº 7.394/85, 
visto que se trata de um cargo público municipal (Técnico em 
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Radiologia), sujeito, portanto, a regras estatutárias próprias, nos 
moldes do art. 39, da CF/88. Ademais, o Município não pode ser 
constrangido a remunerar em proporção maior que aquela que consta 
dos seus atos normativos privativos, devendo a remuneração dos seus 
servidores corresponder à respectiva previsão orçamentária, não 
sendo possível que seja compelido a pagar salários além dos seus 
recursos orçamentários. 8. Agravo de instrumento parcialmente 
provido, para adequar o edital à Lei nº 7.394/85, apenas no que 
concerne à jornada de trabalho. Plv 
(PROCESSO: 08083661820204050000, AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE 
OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 10/11/2020) 
(destaquei) 

 

Portanto, é de se concluir que o pleito para que o município réu respeite 

a carga horária semanal de 24 horas para os profissionais técnicos em radiologia 

deve ser julgado procedente. 

 

IV – DOS PEDIDOS: 

 

Ante todo o exposto, requer que, após intimar a parte embargada para 

se manifestar conforme determina o art. 1.024, §4°, do CPC, sejam conhecidos 

os presentes embargos de declaração para, deferindo-o com fulcro no art. 1.022, 

II, todos  do CPC, supra-se a omissão no que diz respeito à ausência de decisão 

em relação à carga horária e às férias semestrais. 

Pede deferimento. 

 

Natal, 24 de junho de 2022. 

 

 
 

HÉRICO CARRICONDES S.  DE OLIVEIRA 
OAB/RN 13.555 


