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PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE 
Josmael Portela1, Rosania Lucia Figueira2 

 
 
RESUMO  
 
 
O adicional de Periculosidade e Insalubridade vêm sendo amplamente discutido no universo 
juridico/trabalhista. Os impactos econômicos e sociais interferem sobre o direito do profissional 
exposto às radiações ionizantes de fazer jus ou não aos referidos adicionais. Devido aos grandes 
acidentes, com repercussão mundial, ocorridos nos últimos tempos, envolvendo trabalhadores 
submetidos a essas Radiações, estes profissionais estão recebendo atenção especial pelos órgãos 
competentes sobre o direito ou não ao Adicional de Periculosidade e Insalubridade. O Profissional que 
atua operando equipamentos que emitem Radiações Ionizantes, ou aqueles que trabalham diretamente 
com Radioisótopos estão, sem qualquer dúvida, sob risco iminente, mesmo que respeitadas todas as 
regras de segurança, merecendo desta forma uma análise mais cuidadosa por parte de nossos juristas no 
que tange ao recebimento dos referidos adicionais. Decisões recentes de Tribunais Superiores começam 
a consolidar um raciocínio lógico e mais justo sobre o tema. 

 
 

INTRODUÇÃO  
 
 
Radiações Ionizantes são tipos de energia, emitidas e propagadas em forma de ondas eletromagnéticas 
que possuem alta energia, podendo em decorrência retirar elétrons das camadas eletrônicas mais 
externas dos átomos e moléculas dos corpos com os quais interagem. Essas radiações podem ser 
responsáveis por graus diferenciados de agravos a saúde e a integridade dos seres vivos, o que justifica 
o enfoque dado na legislação de Periculosidade e Insalubridade para esse tipo de radiação, que pode 
causar efeito no mundo social, econômico e jurídico. 
Respeitando os melhores conceitos constantes dos diversos diplomas legais pertinentes à matéria e com 
base nos últimos entendimentos jurisprudenciais, objetiva o presente trabalho esclarecer as 
divergências encontradas sobre o assunto. 
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CAPÍTULO I 
 
 
1. RADIAÇÕES IONIZANTES 
 
 
1.1  CONCEITO 
 
Radiação é a propagação da energia no espaço ou através da matéria e normalmente se divide em 
radiação corpuscular e eletromagnética. 
 
a) Radiações Corpusculares 

 
São aquelas que possuem partículas subatômicas, como elétrons, prótons, alfas, betas, etc.. 

 
b) Radiações Eletromagnéticas  

 
São aquelas que não possuem massa, não possuem carga elétrica, viajam numa mesma velocidade e 
diferem somente no comprimento de ondas. 
 
c) Radiações Ionizanantes 
 
São tipos de energia, emitidas e  propagadas em forma de ondas eletromagnéticas que possuem alta 
energia e que como decorrência, podem retirar elétrons das camadas mais externas dos átomos e 
moléculas dos corpos com os quais interagem. 
Podem ser tanto as eletromagnéticas, como as corpusculares. O fenômeno da ionização ocorre quando 
uma determinada radiação interage com um átomo de um meio, transmitindo para um elétron deste 
átomo energia suficiente para arrancá-lo do seu orbital. 
Devido à característica de ionização de algumas radiações e em decorrência as mesmas possuem 
capacidade de modificar a matéria e, muitas das vezes, desencadear processos como, quebra da cadeia 
de DNA ou alteração na reprodução celular, causando sérios danos à saúde. 
 
 
1.2 ACIDENTES CATALOGADOS 
 

Os acidentes nucleares com vítimas fatais reportados na história, sem exceção, são acidentes 
envolvendo usinas nucleares com fontes naturais de radioisótopo. Atualmente, existem mais de 400 
usinas nucleares em operação no planeta, a maioria nos Estados Unidos, França, Inglaterra e países 
do Leste europeu. 

Alguns dos acidentes catalogados: 

• Em 1957, escape de radioatividade de uma usina inglesa situada na cidade de Liverpool.  

• Em setembro de 1957, um vazamento de radioatividade na usina russa de Tcheliabinski 
contamina 270 mil pessoas.  
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• Em dezembro de 1957, o escape de resíduos da extração de plutônio em Kyshtym, na 
Rússia. Mais de 30 pequenas comunidades, num raio de 1.200 km², foram apagadas do 
mapa na antiga União Soviética desde 1958, e 17.200 pessoas foram evacuadas.  

• Em outubro de 1966, o mau funcionamento do sistema de refrigeração de uma usina de 
Detroit causa o derretimento parcial do núcleo do reator.  

• Em janeiro de 1969, o mau funcionamento do refrigerante utilizado num reator 
experimental na Suíça inunda de radioatividade a caverna subterrânea em que este se 
encontrava.  

• Em março de 1975, um incêndio atinge uma usina nuclear americana do Alabama, 
queimando os controles elétricos e fazendo baixar o nível da água de resfriamento do 
reator a níveis perigosos.  

• Em março de 1979, a usina americana de Three Mile Island, na Pensilvânia, é palco do 
pior acidente nuclear registrado até então, quando a perda de refrigerante fez parte do 
núcleo do reator derreter.  

• Em abril de 1986, ocorre o maior acidente nuclear da história, quando um dos quatro 
reatores da usina nuclear soviética de Chernobyl explodiu, lançando uma nuvem 
radioativa que cobriu todo o centro-sul da Europa. A estimativa de mortes chega a 300 
mil; o número total de pessoas contaminadas seria de cinco milhões, e a área inutilizada 
pela radiação foi de cerca de 140 mil km², equivalente à área de um Portugal e meio.  

• Em setembro de 1987, a violação de uma cápsula de césio-137 por sucateiros da cidade 
de Goiânia, no Brasil, mata quatro pessoas e contamina outras 249. Três pessoas 
morreriam mais tarde, vítimas de doenças degenerativas relacionadas à radiação.  

• Em junho de 1996, acontece um vazamento de material radioativo de uma central 
nuclear de Córdoba, Argentina, que contamina o sistema de água potável da usina.  

• Em dezembro de 1996, o jornal San Francisco Examiner informou que uma quantidade 
não especificada de plutônio havia vazado de ogivas nucleares a bordo de um submarino 
russo, acidentado no Oceano Atlântico em 1986. O submarino estava carregado com 32 
ogivas quando afundou.  

• Em março de 1997, uma explosão numa usina de processamento de combustível nuclear 
na cidade de Tokai, Japão, contamina 35 empregados com radioatividade.  

As lesões variam desde pequenas queimaduras na pele até sarcoma ósseo e morte prematura. 
Não existem sensações corpóreas que indiquem a presença de radiações, exceto quando se trata 
de intensidades muito altas, em cujo caso se experimenta a sensação de queimadura ou sintomas 
como queda de cabelo, avermelhamento da pele, mal estar etc., denominados também como 
efeitos somáticos, que só acontecem se a dose absorvida for extremamente alta, sempre acima 
de 200 ou 300 rad, num pequeno espaço de tempo (por exemplo, um dia). 

Os efeitos genéticos são aqueles que ocorrem nas células germinativas, não provocando 
sintomas no indivíduo; entretanto, envolvem os genes que transmitem a hereditariedade, 
podendo provocar alterações ou mutações, descontroladas e indesejáveis nos descendentes, e 
seu efeito pode se estender por várias gerações. Pesquisas mostram que alguns danos somáticos 
são reversíveis; entretanto os danos genéticos parecem ser cumulativos e irreversíveis. 
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CAPÍTULO II 
 
 
1- INTRODUÇÃO AO DIREITO 
 
 
O assunto, como tem o seu alcance direcionado a um público leigo ao mundo jurídico, merece algumas 
considerações e conceitos. 
 
 
1-1  DIREITO 
 
Hoje não se pode mais imaginar uma sociedade sem regras de conduta para que todos possam conviver 
de forma organizada e harmônica. 
O Direito, visto como ciência, é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, impostas pelo 
Estado aos cidadãos, e destinadas a regular as relações sociais. Diz-se, também, que uma pessoa tem 
um direito quando lhe é dada a possibilidade ou faculdade de agir de acordo com a norma. 
 
 
1-2 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
 
Alguns direitos do homem são tão importantes que são chamados de direitos fundamentais, aqueles que 
somente em hipóteses excepcionais podem ser desrespeitados pelo próprio Estado, tais como a vida, a 
liberdade, a igualdade entre as pessoas, a segurança e a propriedade. 
 
 
1-3 LEI 
 
Lei é a regra de caráter geral que exprime a vontade do Estado, e por ele imposta a todos. Ninguém 
pode deixar de cumprir uma norma dizendo não conhecê-la; ao contrário, o Estado presume que todos 
têm conhecimento das leis que cria, exigindo o seu cumprimento. 
Existem diversos tipos de lei, geralmente editadas pelo Poder Legislativo Federal, Estadual ou 
Municipal. 
 
 
1-4 CLASIFICAÇÃO E HIERARQUICA DAS LEIS 
 
A Constituição Federal é o documento normativo mais importante de uma Nação, pois se trata da 
expressão maior da vontade soberana do povo, além de organizar a forma e o campo de atuação do 
Estado. Seus preceitos possuem, supremacia em relação às demais regras existentes no ordenamento 
jurídico. 
Daí infere-se que todas as normas integrantes do ordenamento jurídico devem guardar consonância 
com as regras preconizadas pela Carta Magna, sob pena de não terem eficácia. 
Para controlar a constitucionalidade das leis e atos normativos, há de existir um órgão, 
constitucionalmente previsto, que desenvolva tal papel. Trata-se se um órgão superior, que possua a 
incumbência de dar a "palavra final" quando houver conflito envolvendo norma constitucional. 
No Brasil, o órgão que possui esta atribuição exclusiva de ser o "guardião" da Constituição, é 
denominado de Supremo Tribunal Federal – STF. É o STF que realiza o controle e a proteção dos 
preceitos estabelecidos pela Carta Magna, coibindo a inconstitucionalidade das leis e atos normativos, 
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ou ainda ordenando que sejam colmatadas as lacunas, quando se tratar de omissão do legislador 
competente. 
As leis mais importantes prevalecem sobre as de nìvel inferior. De uma forma geral, é a seguinte a 
hierarquia das leis: 

 
1. Constituição Federal e suas emendas;  
2. Leis Complementares;  
3. Leis Federais;  
4. Constituiçãos Estaduais e suas emendas;  
5. Leis Complementares às Constituição Estaduais;  
6. Leis estaduais;  
7. Leis orgânicas dos Municípios;  
8. Leis municipais 

 
 
1-5  A LEI E A SUA VIGÊNCIA 
 
Uma lei passa a ser de conhecimento de todos quando é publicada no Diário Oficial. Geralmente as 
próprias leis indicam quando passam a ter valor; se, porém, ela nada fala, ela será obrigatória no país 
após 45 dias. Este espaço de tempo compreendido entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor é 
chamado de vacatio legis. Após publicada ninguém pode alegar que não a conhece. 

 
 

1-6  CONFLITO DAS LEIS NO TEMPO 
 
Em regra o Brasil adota o Princípio da Irretroatividade. Em hipóteses especiais para uma Lei retroagir, 
no caso a Lei Civil, a mesma deve seguir algumas regras como, não ofender o Direito Adquirido, o Ato 
Jurídico Perfeito e a Coisa Julgada.  
 
 
1-6.1 Direito Adquirido  
 
É um direito fundamental alcançado constitucionalmente, fundado sobre  um fato jurídico que já 
aconteceu, mas que ainda não foi feito valer, é uma espécie de direito subjetivo definitivamente 
incorporado ao patrimônio jurídico do titular, mas ainda não consumado, sendo, pois, exigível na via 
jurisdicional se não cumprido pelo obrigado voluntariamente. O titular do direito adquirido está 
protegido de futuras mudanças legislativas que regulem o ato pelo qual fez surgir seu direito, 
precisamente porque tal direito já se encontra incorporado ao patrimônio jurídico do titular. 
Encontra-se amparado pelo art. 5º, XXXVI da Constituição Federal e pelo Art. 6º, parágrafo 2º do 
Codigo Civil. 
 
 
1-6.2 Ato Jurídico Perfeito 

 
É aquele que sob o regime de determinada lei tornou-se apto para produzir os seus efeitos pela 
verificação de todos os requisitos a isso indispensável. Assim, o ato jurídico perfeito deve ser analisado 
sob a ótica de forma, onde  tais atos foram constituídos validamente sob a égide de uma lei válida,  
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1-6.3 Coisa Julgada 
 
É a imutabilidade da sentença judicial, e caracteriza-se pelo impedimento do reexame do litígio 
(interposição de recurso) por qualquer juiz ou tribunal.  

A decisão judicial, fixa uma interpretação jurídica, definitiva e final.  
 
 
1-7 JURISPRUDÊNCIA 
 
 
São decisões reiteradas, sobre o mesmo tema, de tribunais superiores. Apesar de não ser considerada 
uma Lei, possui grande importância e muitas vezes pode ser utilizada para preencher lacunas deixadas 
pela Lei. 
 
 
1-8 PRINCÍPIOS 
 
Conforme o Professor Aurélio: 
 

“Momento ou local ou trecho em que algo tem origem; começo.”  
“Causa primária.” 
“Preceito, regra, lei.” 

 
O Prof. e Magistrado Sebastião Geraldo de Oliveira coloca que: 
 

“Na ciência jurídica, os princípios são enunciações normativas de 
valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do 
Direito Positivo, inspirada nas razões da ética e do Direito Natural. 
Assevera com propriedade José de Oliveira Assunção que “a ordem 
jurídica não é um amontoado casual de elementos, é iluminada por 
grandes orientações que lhe dão o travejamento básico e que, 
dissemos, como componentes da lei, merecem o mesmo respeito e 
obrigatoriedade da própria lei.” 
 

 
1-9 DOUTRINA 
 
Conceitos e opiniões bibliográficas dos estudiosos da ciência jurídica. A doutrina, além ser um material 
de estudo é um relevante instrumento de interpretação e complementação da Lei. 
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CAPÍTULO III 
 
 
1. PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE 
 
 
1.1 CONCEITO DE PERICULOSIDADE 
 
Segundo o Prof Aurélio: 

 
Periculosidade - “Estado ou qualidade de perigoso.” 

 
Na verdade o trabalho em condições de periculosidade, também, como no caso da Insalubridade, 
acarreta riscos à saúde. A diferença fundamental é que no caso da Periculosidade os riscos são maiores 
e podem levar a incapacidade ou morte súbita.  
 
O Magistrado e Professor Sebastião Geraldo de Oliveira com propriedade coloca: 
 
 

“De certa forma, todo trabalho encerra algum perigo; porém, para 
algumas atividades o risco é mais acentuado. O trabalho em 
ambientes perigosos aumenta o desgaste do trabalhador pela 
constante vigilância que requer, além da possibilidade mais 
concreta da ocorrência de acidentes. Diante dessa realidade, o 
legislador resolveu instituir uma remuneração adicional para alguns 
trabalhos periculosos.”  
 
 

A Consolidação das Leis do Trabalho expressamente define os profissionais que atuam em condições 
de receber o adicional de Periculosidade, como também estipula o percentual a que este profissional 
tem direito. 
 
 

Art. 193 - São consideradas atividades ou operações perigosas, na 
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, 
aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o 
contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições 
de risco acentuado. 

 
 

§ 1° - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário 
sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa. 

 
 
Já no parágrafo segundo do mesmo diploma legal, fica entendido que o profissional não poderá 
acumular os adicionais de Periculosidade e Insalubridade, tendo que optar por apenas um. 
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§ 2° - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe 
seja devido. 
 
O dispositivo legal 194 da CLT deve ser analisado com bastante cuidado, já que determinadas funções, 
por mais que sejam obedecidas todas as normas de segurança, o risco nunca será totalmente sanado. 
 

 
Art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou 
de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou 
integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas 
pelo Ministério do Trabalho. 

 
 
 
1.2 CONCEITO DE INSALUBRIDADE 
 
Segundo o Prof Aurélio: 
Insalubre - “Que origina doença; doentio.” 
 
O Trabalho em Condições Insalubre é aquele que não é saudável, ou seja, que pode causar danos à 
saúde física e ou mental. Há um nexo causal entre o trabalho e a doença adquirida ou com 
probabilidades de ser adquirida. 

 
O art. 189 da CLT expressamente coloca: 

 
 

“Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas 
que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham 
os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de 
tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente 
e do tempo de exposição aos seus efeitos.” 

 
 

O art. 190 da CLT nos coloca que o Ministério do Trabalho tem a competência para complementar a lei 
no que diz respeito ao adicional de Insalubridade. 

 
O aludido art. trás a seguinte redação: 
 

ART. 190 “O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das 
atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os 
critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância 
aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de 
exposição do empregado a esses agentes.” 
 
 

O dispositivo legal 192 do mesmo documento ratifica a competência do Ministério da Saúde para 
complementar a Lei e trás uma classificação, em percentual, do grau insalubre do setor de trabalho. 
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O artigo supra, ou seja, 192 elenca: 
 
 
ART. 192 “O exercício de trabalho em condições insalubres, acima 
dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, 
assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% 
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) 
do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus 
máximo, médio e mínimo.” 

 
 
1.3 SAÚDE 
 
Antes de continuarmos devemos entender o que é saúde e o seu conceito.  Antigamente e o que perdura 
até os dias atuais é de que saúde é simplesmente a ausência de doenças.  
A Organização Mundial de Saúde, em 1946, mudou o conceito de saúde colocando que “A saúde é um 
estado de completo bem – estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença ou 
enfermidade.” 
Se acessarmos a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 no seu art. 3˚ observaremos que o seu texto é bastante 
amplo e moderno no que diz respeito a conceitos de saúde, ou seja, a assistência e responsabilidade não 
está somente ligada aos profissionais da área de saúde, mas sim a todo um procedimento social e 
político. 
 
L.8.080 de 19 de 19 de setembro de 1990, art. 3˚. 
 

 “A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País.” 

 
 
1.4 NORMAS APLICÁVEIS 
 
Existe uma diversidade normativa que pode ser observada quando tratamos dos adicionais de 
periculosidade ou insalubridade para a área de saúde. Não se pode esquecer que os princípios jurídicos 
são reforços de fundamental importância. 
Ao elencar o rol normativo pode-se e deve-se iniciar com as normas das normas, ou seja, a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dando continuidade com a Consolidação das 
Leis do Trabalho, a Lei 8.080/90, a Lei 8.270/91, a Lei 8.112, a Portaria 3.393/87, a Portaria 453/98 do 
Ministério da Saúde, a 3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear, em casos especiais a Lei 
7.394/85 e alguns princípios Constitucionais e do Direito do Trabalho. 
Tais diplomas legais devem ser interpretados de acordo com o caso em discussão e combinados para 
que o referido adicional seja recebido por todos que fazem jus, todavia não se pode deixar de observar, 
além dos adicionais, a segurança dos profissionais e das pessoas em geral.   
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1.5 CASO ESPECÍFICO 
 
Um Profissional que trabalha com Radiações Ionizantes deve receber o Adicional de Insalubridade ou 
de Periculosidade? 
Começamos aqui a expor diversos entendimentos, já que precisamos interpretar e combinar as Leis, 
usar de bom senso e não esquecer de alguns importantes princípios. 
Ao observarmos o texto da CLT e interpretarmos de forma literal, este profissional teria direito ao 
Adicional de Insalubridade, ou seja, de receber 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo, conforme se 
classifiquem em graus mínimo, médio ou máximo. Apesar de encontrarmos adeptos a esta posição, 
seria simples demais para um tema tão complexo. 
O Art. 193 caput e § 1˚ da CLT nos trás o Adicional de Periculosidade, mas, expressamente, coloca que 
só tem direito ao referido adicional os Profissionais que trabalham com inflamáveis ou explosivos. 
Interpretada de forma seca, os Profissionais que atuam com Radiação Ionizante estariam descartados.   
A Portaria 3.393/87, editada pelo Ministério do Trabalho, trás em seu texto que os Trabalhadores que 
atuam com Radiações Ionizantes estão em condições de Perigo e devem receber o Adicional de 
Periculosidade. Combinando a aludida Portaria com o dispositivo legal da CLT, ou seja, o art. 193 
caput e o seu § 1˚, o Profissional em questão teria o direito de receber 30%, sobre o salário base, 
correspondente ao adicional de Periculosidade. 
A entendimento de que a Portaria 3.393/87 não teria eficácia, já que o Ministério do Trabalho é um 
Órgão Executivo e, por essa razão, este não teria competência para legislar. Considerando tal 
entendimento, voltamos ao Profissional que atua com Radiação Ionizante com direito ao Adicional de 
Insalubridade. 
Não podemos deixar de lado o Profissional Tecnólogo em Radiologia e o Técnico em Radiologia, já 
que os mesmos atuam em diversas áreas e, em regra, com Radiações Ionizantes. A Lei 7.394/85, deve-
se enfatizar que esta é uma Lei Federal e Especial, expressamente coloca que tal profissional deve 
receber um Adicional de Insalubridade de 40% sobre dois salário mínimos profissionais. 
A Lei 7.394/85, por ser especial deve, em regra, pelo princípio da Lei mais Específica, ser respeitada. 
Além da polêmica sobre os dois salários mínimos profissionais, que hoje o Tribunal Superior do 
Trabalho, através da Súmula 358, entende ser dois salários mínimos convencionais, a referida Lei é de 
1.985 e a Portaria 3.393 é de 1.987, talvez por esta razão a Lei 7.394 não usa o Adicional de 
Periculosidade. 
Há ainda alguns entendimentos, extra jurídicos, que defendem que em alguns setores ou funções, 
apesar de utilizar Radiações Ionizantes, o nível de exposição é tão baixo, talvez abaixo do nível de 
registro, que o Adicional, seja de Insalubridade ou Periculosidade não seria cabível.   
 A Portaria 453/98 do Ministério da Saúde e a Norma 3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear, 
podem servir como fundamentação em teses, pois dizem respeito as regras de Proteção Radiológica e 
do risco que existe quando se atua operando ou manipulando Radiações Ionizantes. 
Outras Leis como a 8.112 ou a 8.080, mostram expressamente que os profissionais que atuam com 
Radiações Ionizantes e os setores que comportam Radiações Ionizantes devem ter tratamentos 
diferenciados. 
A Consolidação das Leis do Trabalho trás em seu texto, mais especificamente nos dispositivos 190 e 
200, a autorização expressa para o Ministério do Trabalho Complementar a Lei referente ao tema em 
tela. 
A lei 2.573/55 autoriza o Ministério do Trabalho a estender o Adicional a outras categorias. 
O tema e de tão relevante importância que vem fazer parte do texto constitucional no seu art. 7˚, XXIII. 
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1.2 DECISÕES JUDICIAIS 
 

O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho a respeito de uma questão que divide os ministros da 
Corte sobre o direito do trabalhador exposto à chamada “radiação ionizante” receber adicional de 
periculosidade ainda não se encontra unificado. Para alguns os Ministros da Quarta Turma, a exposição 
à radiação não pode ser considerada atividade perigosa, sendo, no máximo, insalubre. No campo 
oposto, por exemplo, encontram-se os ministros da Primeira e Segunda Turma do TST que defendem o 
direito a esses profissionais de receberem o adicional de periculosidade. Para o relator, ministro Renato 
de Lacerda Paiva, a exposição é prejudicial à saúde do empregado e dá direito ao pagamento do 
adicional. Já na Quinta Turma, a jurisprudência indica a existência de decisões em um e em outro 
sentido, vejamos a seguir recentes decisões favoráveis: 

“As atividades profissionais ligadas ao manuseio dos serviços de radiologia, inclusive as relacionadas 
com diagnósticos médicos e odontológicos, pressupõem o pagamento de adicional de periculosidade e 
seus reflexos nas demais parcelas trabalhistas. Decisão unânime neste sentido foi tomada pela Primeira 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho ao deferir um recurso de revista interposto por um ex-
empregado das Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A (Eletrosul), que era dentista e operava 
aparelhagem de raio-x . 
"A portaria nº 3393/87 do Ministério do Trabalho considera como perigosas as atividades de operação 
com aparelhos de raio-x, com irradiadores de radiação gama, beta ou radiação de nêutrons, aí incluídos 
os serviços relacionados a diagnósticos médicos e odontológicos", afirmou a juíza convocada Maria de 
Assis Calsing, relatora da questão no TST. O deferimento do recurso de revista resultou em reforma de 
decisão anterior do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (TRT-RS).  
Após exame de recurso da estatal, o órgão de segunda instância determinou a exclusão do pagamento 
do adicional da condenação trabalhista, imposta originalmente pela Junta de Conciliação e Julgamento 
(JCJ) de Erechim (RS). "As condições hábeis à caracterização da atividade perigosa encontram-se 
definidas em lei e resumem-se ao trabalho em contato com inflamáveis, explosivos e eletricidade; não 
se incluindo as radiações", afirmou a decisão do TRT-RS, favorável à Eletrosul.  
O entendimento manifestado pelo TRT gaúcho foi, entretanto, refutado pelo TST, que reconheceu a 
validade da portaria que classifica como perigosas as atividades com aparelhos de raio-x. "Sua 
legalidade vem embasada no art. 200 da CLT, que trata de medidas especiais de proteção à saúde e 
segurança do trabalhador, conferindo competência ao Ministério do Trabalho para estabelecer 
disposições complementares ligadas às peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, não 
necessariamente contempladas pelos demais artigos da CLT", explicou a juíza Calsing. 
A relatora ressaltou que, ao classificar como perigosas as atividades envolvendo contato permanente 
com inflamáveis ou explosivos, a CLT não esgotou o tema. "O art. 193 da CLT, ao definir as atividades 
a serem consideradas como perigosas, não esgota todas as suas possibilidades, cabendo ao órgão 
ministerial regular a questão, indicando outras atividades que também ensejariam o pagamento do 
adicional de periculosidade aos trabalhadores responsáveis pela sua consecução", concluiu.(RR- 
508294/98)3 
 
“ATIVIDADE COM RADIAÇÃO ENSEJA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE” 

 
O trabalhador submetido a radiações ionizantes ou a substâncias radioativas tem direito à percepção do 
adicional de periculosidade. Com essa decisão, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovou a 
Orientação Jurisprudencial (OJ) nº 345 que sintetiza o posicionamento do TST sinaliza às demais 
instâncias trabalhistas a direção a ser adotada sobre a matéria. 

                                                 
3Fonte: Assessoria de Comunicação do TST  
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Segundo a nova OJ, “a exposição do empregado à radiação ionizante ou a substância radioativa enseja 
a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial, mediante Portaria que 
inseriu a atividade como perigosa, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de 
delegação legislativa contida no art. 200, caput, VI, da CLT. No período de 12.12.2002 a 06.04.2003, 
enquanto vigeu a Portaria nº 496, do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de 
insalubridade.”  
O exame do Pleno foi suscitado após a SDI-1 ter confirmado o direito ao adicional de periculosidade a 
um ex-empregado da Belgo-Mineira – Bekaert Artefatos de Arame Ltda., cuja atividade envolvia 
exposição a agentes ionizantes (julgamento do ERR 599325/1999). A existência de entendimento 
contrário, proferido pela Subseção de Dissídios Individuais – 2 do TST (julgamento do ROAR 
740591/2001) levou à necessidade de uma definição. A questão foi submetida ao Pleno em incidente de 
uniformização de jurisprudência, relatado pelo ministro João Oreste Dalazen.  
A discussão jurídica partiu do art. 193 da CLT, que classifica as atividades ou operações perigosas as 
que “por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou 
explosivos em condições de risco”.  
Já o art. 200, inciso VI, transferiu ao Ministério do Trabalho (MTb) a edição de normas sobre “proteção 
do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e não-ionizantes, ruídos, 
vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente de trabalho, com especificação das medidas 
cabíveis para eliminação ou atenuação desses efeitos, limites máximos quanto ao tempo de exposição, à 
intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o organismo do trabalhador”, dentre outras providências.  
A exposição às radiações ionizantes ou substâncias radioativas foi considerada inicialmente como 
atividades de risco potencial, conforme a Portaria nº 3.393 de dezembro de 1987. Em dezembro de 
2002, contudo, o MTb baixou nova norma (Portaria nº 496) prevendo o adicional de insalubridade. 
Uma terceira alteração sobreveio e restabeleceu a diretriz inicial, assegurando, com a Portaria nº 518 
(07.04.2003), a percepção do adicional de periculosidade.  
A Portaria atual, segundo o ministro Dalazen, afastou a tese contrária (decisão da SDI-2) de 
inexistência de respaldo legal para a concessão do adicional de periculosidade ao trabalhador em 
contato com radiações. “Plenamente eficaz e sob o princípio da legalidade a portaria ministerial para a 
disciplina da matéria porquanto expedida em delegação outorgada, de forma expressa, pela lei”, 
afirmou. (TST-IUJ-ERR-599325/1999.6)4 

                                                 
4 Fonte: Assessoria de Comunicação do TST em 12/05/2005 
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CONCLUSÃO 
 
 
Feita esta abordagem panorâmica pode-se concluir que, apesar do tema ser polêmico e complexo, onde 
encontra-se entendimentos diversos na área jurídica e extra jurídica. Fundamentado em Princípios 
como o da Proteção Máxima do Trabalhador, “in dúbio pró operário”, da Lei mais Benéfica, Lei mais 
Específica, os Diplomas Legais supra citados. Considerando ainda que a Portaria 453/98, as Normas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear e outras Normas Internacionais impõem regras de segurança e 
foram redigidas por técnicos especialistas, Bibliografias que comprovam que as Radiações Ionizantes 
causam danos às células e muitos desses danos são irreversíveis. Considerando que já existem relatos 
documentados sobre acidentes pelo uso das Radiações Ionizantes, com mortes e lesões de extrema 
gravidade. Há que se considerar imperativo que o risco de acidentes ao utilizar-se da radiação Ionizante 
nunca pode ser considerado zero e que o Profissional Exposto está, teoricamente, em constante perigo, 
até mesmo de vida. Com isso nada mais justo que se congreguem esforços legais para que estes 
profissionais tenham o direito a receber o Adicional de Periculosidade por atuarem em área de risco 
constante. 
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