
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDOS PERICIAIS CONFLITANTES.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA  ADMINISTRATIVA
DO TRF.

I –Recurso administrativo contra decisão do Diretor Geral deste Tribunal que determinou
suspensão do adicional de insalubridade aplicado aos vencimentos de servidores .

II – No regime estatutário, o adicional será pago desde que preenchidos os requisitos legais,
previstos nos arts. 68 e 69 da Lei nº 8.112/90, com base em perícia técnica que demonstre
sujeição permanente das atividades desempenhadas pelo servidor a agentes agressivos, físicos,
químicos ou biológicos, enquanto durar essa situação. (PA 0021222-22.2017.4.01.8000, J.
1º/08/2019).

 III - Recebimento do adicional condicionado à  permanência dos referidos servidores na situação
ou nos locais que ensejaram a percepção da vantagem, ou pelo tempo em que exerceram as
funções, desde a suspensão indevida do pagamento.

IV – Recurso administrativo a que se dá  provimento.

ACÓRDÃO
Decide o Conselho de Administração do TRF - 1ª Região, por unanimidade, dar

 provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto do Relator.
Brasília,  07 de maio de 2020.

 

 

DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
(Relator)

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10220588 e o código CRC 86FB89A3.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0015303-52.2017.4.01.8000

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de
recurso administrativo contra decisão do Diretor Geral deste Tribunal que determinou o
cancelamento da aplicação do adicional de insalubridade aos vencimentos dos servidores
Euzébio Cavagnac e Matusalém Braga, respectivamente supervisores da Selet e da Semat após
laudo técnico apresentado em 21/03/2013 (Processo 2.282-2013,  fls. 52/67).

Os interessados apresentaram recurso alegando que a percepção do adicional de insalubridade a
que faziam jus, fundava-se em laudo que atestava o perigo das suas áreas de atuação.  Ademais,
 existe uma comissão de servidores da Divisão de Engenharia que atuam como plantonistas em
ambientes  insalubres ou perigosos, tais como de instalações elétricas e geradores e casas de
máquinas. Não fora isso, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria  3.214/78, do
Ministério do Trabalho, que regula o exercício de atividades e operações  perigosas não mudou
suas disposições desde então.

A Dilep opinou pelo não provimento do recurso (ID 7782116).

É o relatório.

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0015303-52.2017.4.01.8000

V O T O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de
recurso administrativo contra decisão do Diretor Geral deste Tribunal que determinou suspensão
do adicional de insalubridade aplicado aos vencimentos dos servidores Euzébio Cavagnac e
Matusalém Braga.

Os referidos adicionais foram incluídos a partir do laudo técnico elaborado por um engenheiro e
um técnico em segurança o trabalho em 21 de março de 2013, que concluiu serem suas
atividades características de atividades consideradas periculosas, “em função do ingresso nestes
ambientes de risco, especialmente durante os serviços de plantão. Assim a simples eliminação
da exigência de ingresso nestas áreas na perda automática do direito ao referido adicional.” (PA
0003604-98.2016.4.01.8000, ID1820124, fls. 54/67).

A Norma Regulamentadora 16/MTb, item 16.5,  diz:

(...)16.5

Para os fins desta Norma Regulamentadora - NR são consideradas atividades ou operações
perigosas as executadas com explosivos sujeitos a:

a) degradação química ou autocatalítica;
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b) ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos
sísmicos, choque e atritos.

De acordo com a Informação 219/2012, emanada da Secretaria de Controle Interno (extraído do
PA 0003605-83.2016.4.01.8000, ID 1820148, Fls. 5/8):

 (...) Atividades insalubres são aquelas que expõem os empregados a agentes nocivos à saúde,
acima dos limites legais permitidos;

Atividades ou operações perigosas são aquelas que, pela natureza ou métodos de trabalho,
coloquem o trabalhador em contato permanente com explosivos, eletricidade, materiais
ionizantes, substâncias radioativas, ou materiais inflamáveis, em condições de risco acentuado.

 

Não é compreensível porque, depois de passados 5 ou 6 anos, estes locais aparentemente
deixaram de ser perigosos ou danosos à saúde dos servidores recorrentes, a menos que não
mais exerçam a função ou não mais frequentem os locais dantes mencionados.

Um dos fatores que fundamentam os atos administrativos é a motivação. Não ficou claro, nestes
autos, o que motivou a Administração a rever a decisão que concedeu o respectivo adicional, para
revogá-lo posteriormente.

No processo de 2016 foi definido que o adicional seria pago após laudo técnico contratado pelo
Tribunal, entendimento que vigorou até, quando foi determinado novo laudo e então suspenso o
adicional e modificada a sua destinação para outras áreas e a Seção de Manutenção Elétrica –
Selet. 

Do que consta nos autos, até o momento da proposição do recurso, o servidor Euzébio Cavagnac 
ainda se mantinha em  atividade como diretor da Divisão de Engenharia e Manutenção Predial.
Logo, o referido adicional é devido.

O laudo de fls. 52/67 (ID 1820124),  afirma que o adicional é devido a ambos os requerentes, em
vista de frequentes ingressos em vários ambientes de risco.

O tema já foi objeto de julgamento por este Conselho anteriormente, como se pode observar:

RECURSO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PSICÓLOGO.
EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS NO AMBIENTE DE TRABALHO. RECURSO
PROVIDO.

1. O adicional de periculosidade/insalubridade é devido aos servidores públicos que
trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida (art. 68 da Lei 8.112/90) (TRF1, AC
0104769-94.2000.4.01.0000 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL MIGUEL ÂNGELO DE ALVARENGA
LOPES, 3ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.110 de 28/11/2012).

(...)

3. Em casos como tais, finalmente, é possível superar a conclusão do laudo pericial, já que se a
conclusão do expert partiu de premissa jurídica incorreta – hipóteses que ensejam o pagamento
do adicional (contato físico e/ou mera exposição ambiental) -, não há questão técnica de alta
indagação cuja valoração seja privativa dos profissionais específicos.

4. Recurso a que se dá provimento. (PA 0021222-22.2017.4.01.8000, J. 1º/08/2019)
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Adoto, como razões de decidir, as que fundamentaram o supramencionado acórdão
administrativo, em   seu voto condutor, de que “ (...) No regime estatutário, o adicional será
pago desde que preenchidos os requisitos legais, previstos nos arts. 68 e 69 da Lei nº
8.112/90, com base em perícia técnica que demonstre sujeição permanente das atividades
desempenhadas pelo servidor a agentes agressivos, físicos, químicos ou biológicos,
enquanto durar essa situação. Nessas condições , o adicional de
periculosidade/insalubridade é devido aos servidores públicos que trabalham com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas,
radioativas ou com risco de vida (art. 68 da Lei 8.112/90) (TRF1, AC 0104769-
94.2000.4.01.0000 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL MIGUEL ÂNGELO DE ALVARENGA LOPES, 3ª
TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.110 de 28/11/2012). (...)Com bem ressaltou a recorrente,
não houve modificação das circunstâncias espaciais do seu trabalho.”

Pelo exposto, dou provimento ao recurso administrativo, condicionando o recebimento do
adicional à  permanência dos referidos servidores na situação ou nos locais que ensejaram a
percepção da vantagem que   motivou este recurso, ou pelo tempo em que exerceram as funções,
desde a suspensão indevida do pagamento.

É como voto.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10173717 e o código CRC E8757826.
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