
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº. 0006778-52.2015.4.01.8000
 
RECORRENTE:  MATUZALÉM BRAGA DOS SANTOS

 

EMENTA

 

ADMINISTRATIVO.  ADICIONAL  DE  PERICULOSIDADE.  LEI  8.112,  DE  11  DE
DEZEMBRO DE 1990. CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. RESOLUÇÃO 4/2008.

1. O exame conjugado da legislação de regência e dos preceitos do ato normativo regulamentar, com
eficácia vinculante aos órgãos administrativos da Justiça Federal de primeiro e de segundo graus de
jurisdição, assim a Resolução nº. 4, de 14 de março de 2008, do eg. Conselho da Justiça Federal, deixa
ver que o adicional de periculosidade é devido em virtude da prestação de serviços em condições
perigosas, sendo dever da administração não só o de identificar os locais onde isso ocorre, mediante
realização de perícia desde o momento inicial da prestação de serviços, como, de igual forma, o de
adotar as medidas necessárias para proporcionar a redução ou a eliminação dos riscos decorrentes
dessas condições perigosas, ou proteger as pessoas a elas expostas dos respectivos efeitos, solicitando
realização de nova inspeção quando tal se verificar.

2. Se é inerte na adoção da providência, e só realiza a perícia, seja por iniciativa própria, seja por
provocação de terceiros, algum ou muito tempo depois do início da prestação dos serviços, uma vez
constatadas as condições perigosas de trabalho no local periciado, o adicional respectivo será devido, à
luz do disposto no artigo 34 da Resolução CJF 4/2008, "a partir da lotação do servidor no local já
periciado", salvo se o próprio laudo pericial certificar ou deixar ver que, em momento anterior a ele,
não existiam, na localidade objeto da perícia técnica, aquelas condições perigosas, especificando ou
permitindo identificar a partir de quando passaram elas a existir.

3. Recurso parcialmente provido, para restabelecer o ato que reconheceu ao ora recorrente direito à
percepção  do  adicional  de  periculosidade  a  partir  da  lotação  do  servidor  no  local  periciado,  nos
períodos especificados.

 

A C Ó R D Ã O
 

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.

 

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 03/09/2015.

 

CARLOS MOREIRA ALVES
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Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 29/09/2015, às 08:20 (horário de Brasília), conforme art. 1º, 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 1108376 e o código CRC 4796FA71.
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