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PESSOAS DA UFAL

13ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR

DECISÃO

1.  Trata-se  de  mandado  de  segurança  coletivo,  com  pedido  de  liminar,  impetrado  por
SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE
ALAGOAS  -  SINTUFAL  e  ASSOCIAÇÃO  DOS  DOCENTES  DA  UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALAGOAS- ADUFAL contra ato que reputa ilegal de Maria Valéria Costa
Correia,  Reitora  da  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  ALAGOAS  -  UFAL  e  sua
PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UFAL.

2. Segundo a inicial, as Autoridades coatoras determinaram a suspensão, na remuneração de
janeiro  de  2019,  do  pagamento  de  adicionais  ocupacionais  regularmente  concedidos  por
anteriores atos jurídicos perfeitos, sem que novos laudos ocupacionais, ou a revisão dos laudos
anteriormente expedidos, demonstrasse a ausência de efetiva exposição dos servidores a agentes
nocivos à saúde e/ou à integridade física.

3. Ainda segundo a exordial, em razão de previsão legal (artigos 61, IV, e 68 a 72, da Lei nº
8.112,  de  1990),  os  servidores  vinham  percebendo  regularmente  adicionais  por  exercerem
atividades  sujeitas  à  ação  de  agentes  insalubres,  perigosos  ou  danosos  à  saúde,  tendo  seu
adimplemento sido decorrência da emissão - pela Administração Pública -, de anteriores laudos
que atestavam a efetiva exposição a agentes nocivos, pelo tempo mínimo de exposição previsto
na lei e regulamentos.

4. Relatou que, por política administrativa, as concessões dos referidos adicionais, que eram
registradas no SIAPNET, deveriam ser migradas pelas Unidades Pagadoras para o módulo do

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfal.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam...

1 de 6 22/01/2019 11:53



SIAPE  -  Saúde,  devendo  Incluir  Laudo  Vigente  do  SIAPE,  localizar  os  servidores,  gerar
Portaria (assinada e publicada), confirmar Portaria. Caso o laudo necessitasse de revisão, uma
nova avaliação deveria ser realizada pelo médico ou engenheiro do trabalho pelo SIAPNET -
Saúde.

5.  A  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas,   através  da  Mensagem  nº  560386,  em  face  das
dificuldades que vinham sendo experimentadas pelos órgãos e entidades integrantes do SIPEC
para  a  migração por  ela  determinada  anteriormente,  prorrogou o  prazo  para  conclusão das
migrações para dezembro de 2018.

6. Asseverou que o prazo acima se findou sem que a Impetrada providenciasse a migração dos
aludidos  dados.  Todavia,  os  adicionais  foram  simplesmente  cessados,  ainda  que  seus
beneficiários permaneçam reconhecidamente sujeitos à  ação dos mesmos agentes insalubres,
perigosos ou danosos que deram ensejo ao início do pagamento do respectivo adicional.

7. Forte em suas razões, a Impetrante sustenta que existem laudos ocupacionais dos respectivos
setores e que, "independentemente de não ocorrer à renovação dos referidos laudos periciais
atestando  as  condições  que  ensejaram  tais  adicionais,  existe  a  necessidade  imediata  da
migração das informações para o novo sistema (SIAPE Saúde) com os dados e os laudos já
existentes,  de  modo  que  eventual  desligamento  do  pagamento  de  tais  adicionais  só  possa
ocorrer na observância de que o servidor já não se encontra em ambiente sujeito à ação dos
agentes  nocivos,  ou  mesmo  mediante  apresentação  de  novos  e  específicos  laudos  que
modifiquem a situação anteriormente detectada, conforme a previsão da ON MPDG nº 4/2017,
somente nestes casos poderiam tais adicionais serem suprimidos".

8.  Por  fim,  requereu  liminarmente  que  a  autoridade  coatora  restabeleça  o  pagamento  dos
adicionais ocupacionais, até que novo laudo ambiental (ou a revisão de laudo vigente), venha a
infirmar a conclusão exarada no laudo anterior, que reconheceu a efetiva exposição do servidor
público  a  agente  nocivo.  No  mérito,  pugnou  pela  concessão  da  segurança,  para  o  fim  de
reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade presente no ato administrativo que determinou
a suspensão do pagamento de adicionais ocupacionais regularmente concedidos por anteriores
atos  jurídicos  perfeitos,  sem  que  novos  laudos,  ou  a  revisão  dos  laudos  anteriores,  haja
infirmado a efetiva exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde e/ou à integridade física,
e que ensejaram o início do pagamento do adicional ocupacional.

9. Juntou documentos eletronicamente.

10. É, em síntese, o relatório.

11. Fundamento e decido.

12. Como se sabe,  a  regra  é  haver  o  contraditório antes  de qualquer  decisão a  respeito  da
questão de fundo. Apenas excepcionalmente, quando existente o periculum in mora, deve ser
concedida a tutela de urgência, a fim de assegurar o resultado útil do processo ou a satisfação
antecipada, desde que o direito alegado se mostre provável.

13. Nesse prisma, cumpre ressaltar que o provimento de urgência é admitido pela própria Lei nº
12.016/2009 (art.  7º,  III),  quando sejam relevantes os fundamentos  da  impetração e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final.

14. Passando ao caso concreto, tenho que a concessão do adicional de insalubridade, no âmbito
da Administração Pública Federal, está prevista nos arts. 68 usque 70 da Lei nº 8.112/90, nos
seguintes termos:
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"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.

§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade
deverá optar por um deles.

§  2o  O  direito  ao  adicional  de  insalubridade  ou periculosidade  cessa  com a
eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou
locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar
a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo
suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.

Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e
de  periculosidade,  serão observadas  as  situações  estabelecidas  em legislação
específica."

15. De outro giro, o Decreto nº 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos Adicionais de
Periculosidade e de Insalubridade, assim prevê em seu art. 3º:

"Art.  3º.  Os  adicionais  a  que  se  refere  este  Decreto  não  serão  pagos  aos
servidores que:

I - no exercício de suas atribuições, fiquem expostos aos agentes nocivos à saúde
apenas em caráter esporádico ou ocasional; ou

II - estejam distantes do local ou deixem de exercer o tipo de trabalho que deu
origem ao pagamento do adicional."

16. Por fim, a Orientação Normativa nº 4, de 14.02.2017, da Secretaria de Gestão Pública do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece as diretrizes para a concessão
dos adicionais de insalubridade e periculosidade, assim estabelece em seu art. 10:

 "Art.  10. A  caracterização e a  justificativa para  concessão de adicionais  de
insalubridade e periculosidade aos servidores da Administração Pública Federal
direta,  autárquica  e  fundacional,  quando  houver  exposição  permanente  ou
habitual a agentes físicos, químicos ou biológicos, ou na hipótese do parágrafo
único do art. 9º desta Orientação Normativa, dar-se-ão por meio de laudo técnico
elaborado  nos  termos  das  Normas  Regulamentadoras  (NR)  nº  15  e  nº  16,
aprovadas pela Portaria MTE nº 3.214, de 8 de junho de 1978.

§  1º  O  órgão ou  a  instituição poderá  contratar  serviços  de  terceiros  para  a
dosagem e medição de  agentes  físicos e químicos ou para a identificação de
agentes biológicos,  com a finalidade de auxiliar o profissional competente na
expedição  de  laudo  técnico,  desde  que  o  levantamento  dos  dados  seja
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supervisionado por servidor da área de saúde e segurança do trabalho.

§ 2º O laudo técnico deverá:

I - ser elaborado por servidor público da esfera federal, estadual, distrital ou
municipal, ou militar,  ocupante de cargo público ou posto militar de médico
com especialização em medicina do trabalho, ou de engenheiro ou de arquiteto
com especialização em segurança do trabalho;

II  -  referir-se  ao  ambiente de trabalho  e  considerar  a  situação individual  de
trabalho do servidor;

III - identificar:

a) o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado;

b) o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;

c) o grau de agressividade ao homem, especificando:

1. limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de exposição

ao agente nocivo; e

2. verificação do tempo de exposição do servidor aos agentes agressivos;

d)  classificação  dos  graus  de  insalubridade  e  de  periculosidade,  com  os
respectivos percentuais aplicáveis ao local ou atividade examinados; e

e)  as medidas  corretivas necessárias para eliminar ou neutralizar  o risco, ou
proteger contra seus efeitos.

§ 3º O laudo técnico não terá prazo de validade, devendo ser refeito sempre que
houver alteração do ambiente ou dos processos de trabalho ou da legislação
vigente.

§  4º  Compete  ao  profissional  responsável  pela  emissão  do  laudo  técnico
caracterizar e justificar a condição ensejadora do adicional de insalubridade, de
periculosidade,  da  gratificação  por  trabalhos  com  raios-x  ou  substâncias
radioativas e do adicional de irradiação ionizante." (Grifei.)

17.  Consoante  Nota  Informativa  n.  16936/2018-MP,  do  Ministério  do  Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que trata da prorrogação do prazo para migração das concessões de
adicionais  ocupacionais  registrados  no  SIAPENET  para  o  novo  Módulo  de  Concessão  de
Adicionais Ocupacionais (SIAPE - Saúde),  "o referido sistema objetiva a padronização das
informações e dos procedimentos administrativos previstos para a concessão dos adicionais
ocupacionais  no  âmbito dos órgãos do SIPEC, contemplando funcionalidades  destinadas à
inserção dos dados para a emissão de Laudo Técnico, realizado por Médico e/ou Engenheiro
do  Trabalho,  passando  pela  localização  dos  servidores  e  pela  emissão  de  Portaria  de
Localização  gerada  pela  área  de  gestão  de  pessoas,  e,  por  conseguinte,  a  concessão  do
adicional ocupacional devido, em conformidade ao que prevê a legislação vigente, de forma a
otimizar o trabalho realizado junto às áreas de gestão de pessoas e de segurança do trabalho".
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Em relação a eventual suspensão do pagamento de adicional ocupacional, informa que "não há
que se relacionar essa atualização sistêmica a qualquer perda de direito do servidor exposto a
risco  ocupacional,  vez  que  a  concessão do  adicional  poderá  ser  restabelecida  a  qualquer
momento, inclusive de forma retroativa, na medida em que os órgão da Administração Publica
Federal regularizarem a situação do servidor junto ao novo sistema" (id. 4044196, fls. 3/6 de
14).

18. Infere-se, portanto, que, para a continuidade de pagamentos dos adicionais ocupacionais,
exige-se laudos técnicos atualizados e registrados no novo módulo SIAPE Saúde. Ressalta o
referido documento que os laudos só poderão ser elaborados por médicos ou engenheiros do
trabalho.

19.  Insta  destacar,  ainda,  que  a  Impetrada  reconhece  que  "devido  ao  grande  volume  de
servidores nos diversos campi que percebem esses adicionais ocupacionais,  pode ocorrer a
interrupção do pagamento na folha correspondente ao mês de janeiro de 2019", nos termos do
documento com id.  4044204 e no endereço eletrônico https://ufal.br/servidor/noticias/2019/1
/progep-informa-sobre-revisao-em-adicional-de-insalubridade-e-implantacao-de-novo-sistema.

20. Destarte, verifica-se que a própria autoridade impetrada reconhece a impossibilidade de a
inserção de dados no novo sistema e afirma, categoricamente, que para os servidores que não
forem contemplados com a migração para o SIAPE - Saúde haverá corte automático da referida
rubrica.

21.  Sendo assim,  é  de se  ver  que a  legislação que  trata  dos  adicionais  de  insalubridade  e
periculosidade é clara ao estabelecer que estes somente devem ser pagos quando preenchidas as
condições legais para o seu recebimento, nelas inserido o contato permanente e habitual com as
situações  especiais  especificadas  em  lei.  Portanto,  não  estabelece  a  submissão  do  referido
pagamento à efetiva migração de sistemas em prazo pré-estabelecido.

22. Ora, em que pese a necessidade de a Impetrada cumprir as novas determinações no sentido
de atualização de laudos e migração de informações para fins de pagamentos dos adicionais
ocupacionais, não se pode imputar ao servidor a responsabilidade pelo fato de a Administração
não estar aparelhada para tal desiderato e, assim, impossibilitada de cumprir a determinação
dentro do prazo estipulado.

23. Tal conduta da Administração acarretará o não recebimento do adicional ocupacional por
servidor  que,  efetivamente,  possa  estar  exposto  a  insalubridade,  periculosidade,  irradiação
ionizante ou gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas, ou seja, agentes
nocivos a sua integridade física. Neste prisma, presente a fumaça do bom direito.

24.  Ademais,  caso,  posteriormente,  com a feitura do laudo, seja constado que determinado
servidor não faz jus ao benefício, poderá, diante da nova informação, suspender o pagamento do
adicional ocupacional.

25. Por  conseguinte,  no que tange  ao perigo de dano iminente ou o risco de ineficácia de
eventual  provimento  favorável,  apto  a  lastrear  seu  pleito  de  urgência,  diviso-o  pelo
reconhecimento pela Impetrada da possibilidade de supressão do pagamento do adicional de
insalubridade, em face da simples ausência de migração de dados para o SIAPE - Saúde.

26. Sendo assim, DEFIRO a liminar requestada, determinando que a autoridade coatora se
abstenha de suspender  o pagamento dos adicionais ocupacionais aos servidores substituídos
pelo Sindicato-autor que estejam recebendo os referidos adicionais, de modo que o eventual
cancelamento do pagamento de tais adicionais só ocorra se ficar demonstrado que o servidor
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não está mais sujeito  à ação dos agentes  nocivos que deram ensejo ao anterior pagamento,
mediante novos e específicos laudos a serem produzidos e anexados no sistema pela impetrada.

27. Cientifiquem-se  as autoridades coatoras, a fim de que cumpram esta decisão, nos exatos
termos do quanto consignado acima, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa
diária, notificando-as, no mesmo ato, para prestar informações no prazo legal.

28. Intimem-se os impetrantes do conteúdo desta decisão.

29. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos
termos do art.  7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

30.  Transcorrido  o  prazo,  com  ou  sem  informações,  remetam-se  os  autos  ao  MPF  para
oferecimento de parecer.

31. Por fim, conclusos para sentença.

32. Intimações devidas. Demais providências necessárias.

Maceió/AL, 21 de janeiro de 2018.

RAIMUNDO ALVES DE CAMPOS JR.

Juiz Federal - 13ª Vara/AL
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