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Apresentação
A Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional, com
o objetivo de ampliar os recursos de informação aos filiados,
apresenta a cartilha sobre os adicionais de periculosidade e
de insalubridade.
Neste material, o Jurídico traz esclarecimentos detalhados sobre o assunto, com base nas dúvidas frequentes dos filiados,
para que todos estejam a par das orientações e providências
adotadas nos casos que envolvem os adicionais ocupacionais.
A Diretoria de Assuntos Jurídicos tem proposto e acompanhado diversas ações pelo país, objetivando a implementação da
rubrica e/ou o seu pagamento retroativo.
Os interessados serão atualizados por meio dos canais de comunicação do sindicato, especialmente o site (www. sindifisconacional.org.br), por meio do Portal do Jurídico, e pelo telefone do Departamento Jurídico (61 3218-5200).
Vale ressaltar que os Auditores-Fiscais filiados ao Sindifisco
Nacional podem receber pelo WhatsApp informações atualizadas sobre as principais ações judiciais. Para isso, é preciso salvar nos contatos o número (61) 99921-0303 com o nome
“Jurídico Informa” e enviar uma mensagem com o nome
completo e a Delegacia Sindical a qual é vinculado. Esse novo
meio de comunicação é apenas para que os filiados recebam
informações. Funciona como uma lista de transmissão, em
sentido único.
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Introdução
A Constituição Federal de 1988 amparou expressivamente os
trabalhadores, inclusive os servidores públicos, assegurando
uma série de direitos, como a redução dos riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança
(art. 7º, XXI) e do adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei (art.7º, XXIII).
Além disso, o Brasil é signatário de inúmeros documentos
internacionais, como as convenções nº 148 e nº 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), veiculadores dos Direitos Humanos. Essas normas foram alocadas pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no nível da supralegalidade 1, impondo
que a legislação infraconstitucional, anterior ou posterior, seja
compatível com as regras internalizadas.
Todo esse arcabouço normativo sobre o tema partiu da necessidade de redução dos alarmantes índices de doenças e aci-

PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão
do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter
especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico
no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna.
O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo
Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou
posterior ao ato de adesão. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
[...]
(RE 349703, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT
VOL-02363-04 PP-00675) (grifou-se).
1
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dentes relacionados ao trabalho nos setores privado e público.
Durante muitos anos, o Brasil esteve na lista da OIT como um
dos principais descumpridores das normas mitigadoras e compensatórias dos riscos à saúde e à vida dos trabalhadores em
geral. Apesar dos avanços, de acordo com os dados do Observatório Digital de Saúde do Trabalho 2, o país registrou, de 2012
a 2018, mais de 16.455 óbitos e 4.500.000 acidentes de trabalho.
As convenções nº 148 e nº 155 da OIT, que tratam, respectivamente, da proteção do trabalhador em razão da contaminação do ar, ruído e vibrações, e da segurança e saúde dos trabalhadores, se aplicam, igualmente, aos servidores públicos 3.
De modo específico, a Lei nº 8.112/90 estabelece que servidores públicos federais que exerçam atividades sujeitas à ação
de agentes insalubres, perigosos ou danosos à saúde fazem
jus ao recebimento dos adicionais ocupacionais correspondentes, conjuntamente ao vencimento e demais vantagens
que o servidor eventualmente perceba, consoante se extrai
dos artigos 61, IV e 68 4.
A Lei nº 8.270/1991 dispõe, no artigo 12, que aos servidores civis da União serão devidos adicionais de insalubridade e de
periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com

Disponível em http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2019/4/acoes-regressivas-gestao-de-riscos-e-impacto-dos-acidentes-de-trabalho-foram-temas-de-debate
Acesso em 23 abr. 2020.
3
Art. 3º b) o termo “trabalhadores” abrange todas as pessoas empregadas, incluindo os funcionários públicos – Convenção n. 155 da OIT.
4
Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores
as seguintes retribuições, gratificações e adicionais
(...)
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
2
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base em percentuais variáveis entre 5%, 10% e 20% para o adicional de insalubridade, de acordo com o grau de risco aferido,
e de 10% para o adicional de periculosidade.
Vale destacar que esses adicionais ocupacionais, de origem
constitucional e legal, também têm como objetivo incumbir ao
Estado e às organizações econômicas o dever de cuidado com
as condições ambientais de trabalho de seus colaboradores.
Assim, para ter direito a algum dos adicionais ocupacionais, o
servidor público deverá exercer atividades ou operações, que
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho o deixem
exposto a agentes nocivos à saúde ou a risco de vida, de forma
permanente ou habitual, de acordo com as instruções contidas na legislação vigente atual.
As condições de trabalho insalubres e perigosas encontram-se
enumeradas nas Normas Regulamentadoras nº 15 e nº 16, do extinto ministério do Trabalho e Emprego, que descrevem quais
agentes químicos, físicos e biológicos são prejudiciais à saúde
do trabalhador, estabelecendo os limites de tolerância do organismo, bem como quais são as atividades e as operações que
oferecem risco acentuado à vida ou à integridade física.
Os adicionais de insalubridade e de periculosidade não podem ser percebidos cumulatividade, portanto, o servidor deverá optar por um deles, quando tiver direito a mais de um
adicional.
O direito à percepção do adicional de insalubridade ou de pe-

Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional
sobre o vencimento do cargo efetivo.
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riculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, mediante realização de
nova perícia, indicando alteração das circunstâncias aferidas
pela perícia anterior.

Diretoria de Assuntos Jurídicos
SINDIFISCO NACIONAL
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Quem tem direito à percepção de adicional de
periculosidade ou de insalubridade?
Tem direito ao adicional de periculosidade/insalubridade o
Auditor-Fiscal que trabalhe de forma permanente ou habitual
em locais perigosos ou insalubres, conforme listam a NR-16 e
a NR-15.

Qual a natureza jurídica dos adicionais
ocupacionais?
Os adicionais ocupacionais possuem natureza remuneratória
e são uma forma de compensação ao servidor público pelo
trabalho em exposição a agentes insalubridades, periculosos,
irradiação ionizante, raios-x ou substâncias insalubres, radioativas. Eles têm caráter transitório, isto é, serão pagos enquanto
durar a exposição às condições insalubres ou perigosas.

Qual a distinção do adicional de periculosidade e do
adicional de insalubridade?
A distinção entre os dois adicionais se dá de acordo com a
caracterização da condição ou risco a que é submetido o ser-
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vidor público no desempenho de suas atividades.
A insalubridade é caracterizada pela exposição habitual e
permanente a agentes nocivos à saúde, como químicos,
ruídos, exposição ao calor, poeiras, entre outros. A periculosidade é caracterizada pelo fator “fatalidade”, ou seja, a
submissão do servidor público a risco de vida, em razão das
atividades por ele exercidas.

4
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Quais os reflexos financeiros dos adicionais
ocupacionais?
O adicional de periculosidade/insalubridade é parcela remuneratória, logo, deve refletir sobre todas as verbas salariais.

O adicional de periculosidade/insalubridade integra
a base cálculo do Imposto de Renda?
Sim. A rubrica tem natureza remuneratória e não indenizatória. Logo, sua percepção resulta em acréscimo patrimonial,
ajustando-se ao campo de incidência do Imposto de Renda.

Recebia o adicional de periculosidade/insalubridade
antes da Medida Provisória nº 440/2008. Após
a MP nº 765/2016 a percepção do adicional de
periculosidade/insalubridade é automática?
Não. Após a edição da MP nº 765/2016, que restabeleceu o
vencimento básico, os Auditores-Fiscais que continuam de-
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sempenhando ou passaram a desempenhar suas atividades
sob condições de periculosidade ou insalubridade deverão requerer administrativamente o adicional correspondente. Nessa situação, o chefe da unidade deverá avaliar se as condições
perigosas ou insalubres anteriormente, atestadas sofreram
alteração. Caso sejam as mesmas ele deve solicitar a abertura
de procedimento administrativo, instruindo com o laudo existente e justificando sua pertinência, bem como a desnecessidade de realização de nova perícia. Se a unidade não dispuser
de laudo pericial ou se as condições perigosas ou insalubres
aferidas tiverem se alterado, deverá ser solicitada perícia para
produção de novo laudo. O pedido administrativo de concessão do adicional de periculosidade/insalubridade deverá
conter as portarias de localização de todos os servidores que
fazem jus ao adicional, a previsão orçamentária em planilha e
declaração do titular da unidade.
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O pedido administrativo foi feito. Qual o prazo para
a administração decidir?
O prazo legal para que a administração resolva os pedidos
de concessão de adicional de periculosidade/insalubridade
é o mesmo dos processos administrativos em geral. Após o
encerramento da fase de instrução, a administração deverá
decidir em até 30 dias, prazo prorrogável por igual período,
mediante justificativa expressa.
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O prazo de 60 dias do encerramento da fase de
instrução do processo administrativo passou. O que
fazer?
Se o prazo legal não for cumprido, pode-se judicializar a
questão. Nessa hipótese, aconselha-se que o Departamento Jurídico seja contatado pelo chefe da unidade para f ins
de avaliar o processo administrativo e a viabilidade de judicialização da demanda.
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A administração indeferiu o pedido administrativo
de concessão do adicional de periculosidade/
insalubridade, mesmo havendo laudo pericial. O que
fazer?
Nos casos de indeferimento pela administração, a questão
deverá ser levada ao Poder Judiciário. Diante disso, recomenda-se que o chefe da unidade contate o Departamento Jurídico a fim de que seja feita avaliação da situação e verificada
a plausibilidade de propositura de ação judicial.
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A administração concedeu o adicional de
periculosidade/insalubridade. No entanto, restringiu
o pagamento à data da portaria de concessão.
Tenho direito a valores retroativos?
O pagamento do adicional de periculosidade/insalubridade
não pode ter por marco inicial a data da portaria de concessão. A matéria está pacificada na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que entende que o marco inicial do paga-
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mento de adicionais de periculosidade ou de insalubridade
deve ser a data do laudo pericial que atestou as condições laborais adversas.
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Tenho direito a valores retroativos de adicional de
periculosidade/insalubridade. Receberei desde a
data de vigência da MP nº 765/2016, em 1º de janeiro
de 2017?
A administração vem condicionando o pagamento à data da
portaria de concessão do adicional de periculosidade/insalubridade, em completa desatenção ao que está firmado na jurisprudência do STJ. Assim sendo, em geral, mesmo havendo
concessão administrativa do adicional, remanescem valores
entre a data do laudo pericial e a data da efetiva implantação
no contracheque dos filiados. Fato que dá margem à propositura de ação judicial para requerer a rubrica retroativamente
à data do laudo pericial. Algumas unidades possuem laudos
periciais anteriores ao período do subsídio, fato que pode dar
causa ao direito de percepção do adicional de periculosidade/
insalubridade desde 1º de janeiro de 2017, data de entrada em
vigência da MP nº 765/2016, que retornou o padrão remuneratório ao vencimento básico. Nesse sentido, importante esclarecer que não há posicionamento judicial sedimentado, visto
que a carreira dos Auditores-Fiscais passou por dois regimes
remuneratórios distintos, em três períodos. O subsídio era incompatível com a percepção de adicionais. Portanto, o recebimento retroativo desde a data de vigência da MP nº 765/2016
é uma discussão que está sendo feita judicialmente. Entretanto, já existem precedentes judiciais positivos, como o caso
dos filiados lotados na Alfândega do Aeroporto do Galeão/RJ.
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Para eles, a decisão em primeira instância reconheceu o direito à percepção do adicional de periculosidade, tendo por
referência a data de vigência da MP nº 765/2016.
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Exerço função de chefia ou de direção. Tenho direito
ao adicional de periculosidade/insalubridade?
Aqueles que exercem cargo de chefia ou de direção poderão
receber o adicional de periculosidade/insalubridade desde
que respaldados por laudo técnico individual, que comprove
a exposição em caráter habitual ou permanente.

Quais documentos são necessários para análise
do Departamento Jurídico sobre a viabilidade de
proposição de ação judicial?
Para análise preliminar acerca da viabilidade de propositura
de ação judicial para fins de concessão ou percepção retroativa de adicional de periculosidade/insalubridade, faz-se necessário o envio do processo administrativo que veiculou o pedido perante a administração.
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Até quando receberei o adicional de periculosidade/
insalubridade?
Uma vez concedido o adicional de periculosidade/insalubridade, o pagamento somente cessará com a eliminação das
condições ou dos riscos que deram causa ao recebimento.

15
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A servidora gestante afastada do local insalubre
ou periculoso tem direito de continuar recebendo
o adicional? E durante o período de licençamaternidade?
No período de afastamento da Auditora-Fiscal gestante do
ambiente laboral periculoso ou insalubre, por força da Lei
nº 8.112/90, art. 69, parágrafo único, ela continuará a receber o adicional de periculosidade/insalubridade durante a
licença maternidade, a f im de resguardar a sua saúde e a
da criança.
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E o servidor na constância da licença paternidade?
Igualmente. Durante o período da licença paternidade caberá
o pagamento do adicional de periculosidade/insalubridade.

O servidor afastado por motivos de saúde tem
direito a continuar recebendo o adicional de
periculosidade/insalubridade?
O afastamento do servidor por motivos de saúde, conforme
dispõe o art. 102, VIII, b, da Lei nº 8.112/90, é considerado como
efetivo exercício. Por isso não afasta a percepção do adicional
de periculosidade/insalubridade anteriormente concedido.
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Além da licença para tratamento de saúde,
maternidade e paternidade, quais outros
afastamentos ensejam a continuidade da percepção
do adicional de periculosidade/insalubridade?
Os servidores que estejam afastados em razão de férias, casamento, luto, em decorrência de acidente em serviço ou de
prestação eventual de serviço por prazo inferior a 30 dias, em
localidade não considerada insalubre ou perigosa, farão jus à
percepção da rubrica.
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Há honorários advocatícios para as ações de
adicional de periculosidade/insalubridade
promovidas pelo Sindifisco Nacional?
As ações judiciais para fins de concessão ou cobrança retroativa de adicional de periculosidade/insalubridade, por serem
demanda coletiva, proposta e acompanhada pela Diretoria de
Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional, não implicam em
pagamento de honorários advocatícios por parte dos interessados que sejam filiados à entidade.

20

Não sou filiado ao Sindifisco Nacional, mas há uma
ação sendo promovida pela entidade para a minha
unidade. Poderei fazer parte?
As ações judiciais para fins de concessão ou cobrança retroativa de adicional de periculosidade/insalubridade são propostas em nome do sindicato, em substituição processual. O direito individual dos interessados é aferido na fase seguinte, do
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cumprimento de sentença. Nesta etapa, a entidade somente
poderá promover o cumprimento de sentença/execução em
favor de seus filiados. Embora a ação, na fase de conhecimento, seja proposta em nome do Sindifisco, poderá haver a necessidade de produção de prova pericial, ocasião em que a
entidade deverá indicar os seus substituídos. Logo, nessa ocasião, somente poderão ser listados aqueles que sejam filiados.
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Tenho ação individual pleiteando o adicional de
periculosidade/insalubridade. Posso fazer parte da
ação coletiva?
Sim. Desde que solicite a suspensão do processo individual
até o deslinde da ação coletiva. Havendo êxito na ação coletiva, o interessado deverá requerer a extinção do processo individual. Nesse sentido, importante esclarecer que honorários
advocatícios, sucumbenciais, e periciais em ações individuais
não podem ser custeados pela entidade.
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Como contatar o Departamento Jurídico para
solicitar a propositura de ação de periculosidade/
insalubridade para a minha unidade ou ter
informações a respeito de ação já em trâmite?
Os Auditores-Fiscais que sejam filiados à entidade poderão
solicitar análise do Departamento Jurídico para propositura de ação judicial para concessão ou cobrança retroativa de
adicional de periculosidade/insalubridade através dos e-mails
(periculosidade@sn.org.br) ou juridico@sn.org.br
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Entretanto, considerando que a tese exitosa do Jurídico é
do restabelecimento do adicional de periculosidade e pagamento dos atrasados desde a vigência da MP 765/2016,
eventual pleito judicial observará o prazo quinquenal para
cobrança dos valores.
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