
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL 
DE PERICULOSIDADE. NOVO LAUDO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE PERMANECE. 
MANUTENÇÃO DO ADICIONAL.

I – 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). 

II – Não se modificando a situação de trabalho, a existência de um segundo laudo não tem o 
condão de modificar uma situação fática, por mais respeitável que seja a opinião do perito, não 
pode ele decidir, dentre os profissionais atuantes na DIASA, quais estão sujeitos a perigo de 
contaminação e quais estão isentos dela.

III – Recurso provido.

ACÓRDÃO

Decide o Conselho de Administração do TRF-1ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Brasília (DF), 07 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO

(Relator)

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, 
em 28/05/2020, às 16:28 (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 10220664 e o código CRC 90AF7EAB.
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