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Nota Técnica WAA/SM n. 01/2020 
 
 
 
 

CONDSEF. Orientação Interna OI-DGI-003 REVISÃO:00 da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear, de dezembro de 
2019. Normas e procedimentos para concessão do adicional 
de irradiação ionizante. Análise da legalidade.  

 
 
 
 
 
 
 

Trata-se de análise solicitada pela Confederação dos -
Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF acerca da conformação, ao 
ordenamento jurídico, da Orientação Interna OI-DGI-003 REVISÃO:00 da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, de dezembro de 2019, que estabelece e regulamenta os 
critérios para concessão do adicional de irradiação ionizante aos servidores da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 

 
Passa-se às considerações sobre o tema. 

 
1. Da disciplina legal atinente ao adicional de irradiação ionizante 

 
O adicional de irradiação ionizante foi instituído pela Lei 

8.270, de 17 de dezembro de 1991, nos seguintes termos: 
 
Art. 12. [...] 
 
§ 1° O adicional de irradiação ionizante será concedido nos 
percentuais de cinco, dez e vinte por cento, conforme se dispuser 
em regulamento.  
 
A vantagem foi regulamentada pelo Decreto nº 877, de 20 de 

julho de 1993, que dispõe: 
 
Art. 1° O adicional de irradiação ionizante de que trata o art. 12, § 
1° da Lei n° 8.270, de 17 de dezembro de 1991, será devido aos 
servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais, que estejam desempenhando efetivamente suas 
atividades em áreas que possam resultar na exposição a essas 
irradiações:  
1° As atividades desenvolvidas nessas áreas, envolvendo as 
fontes de irradiação ionizante, compreendem, desde a 
produção, manipulação, utilização, operação, controle, 
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fiscalização, armazenamento, processamento, transportes até 
a respectiva deposição, bem como as demais situações 
definidas como de emergência radiológica.  
2° O adicional será devido também ao servidor no exercício de 
cargo em comissão ou função gratificada, desde que esteja 
enquadrado nas condições do caput deste artigo. 
 
Art. 2° A concessão do adicional será feita de acordo com laudo 
técnico emitido por comissão interna, constituída especialmente 
para essa finalidade, em cada órgão ou entidade integrante do 
Sistema de Pessoal Civil (Sipec), que desenvolva atividades para 
os fins especificados neste decreto, de acordo com as Normas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).  
1° O adicional de que trata o art. 1° deste decreto será concedido 
independentemente do cargo ou função, quando o servidor 
exercer suas atividades em local de risco potencial. 
(...) 
 
Art. 5° O adicional de que trata este decreto será concedido de 
acordo com os parâmetros fixados no anexo único, observado o 
constante do laudo técnico de que trata o art. 2º. 
(...) 
 

ANEXO ÚNICO 
 

TABELA PARA DEFINIÇÃO DE ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE 
 

UNIDADES 
ENVOLVIDAS 

COM 

RISCO POTENCIAL 
ADICIONAL TEMPO DE PERMANÊNCIA 

NA ÁREA DE TRABALHO 
LIMITE DE DOSE ANUAL 

PARA O SERVIDOR 

IRRADIAÇÃO 
IONIZANTE 

Mínimo de 1/16 da carga horária 
semanal de trabalho Mínimo de 1/10 20% 

Menor que 1/16 da carga horária e 
maior do que 1/80 

Entre o valor para o grupo crítico 
do público e 1/10 10% 

Exercício de atividades no raio de risco de exposição 5% 
TODOS OS CÁLCULOS DEVEM ESTAR BASEADOS EM 2.000 HORAS DE TRABALHO POR ANO CIVIL 

 
Da leitura da norma, depreende-se que fazem jus ao 

recebimento do adicional de irradiação ionizante os servidores cujas atribuições os 
exponham às fontes de irradiação ionizante, aspecto este que decorre diretamente do 
local utilizado para labor – o que pode ser atestado por laudo técnico. 

 
Ainda, observa-se que restaram fixados em tabela específica 

os elementos necessários à definição do adicional, vinculando-se a concessão deste 
unicamente ao tempo de permanência na área de trabalho e ao limite de dose de 
irradiação anual para o servidor. 

 
Ocorre que, do cotejo entre o que disciplina a legislação de 

regência do adicional em discussão e a Orientação Interna objeto da presente análise, 
exsurgem nítidas desconformidades legais, como melhor elucidado a seguir. 
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2. Das ilegalidades verificadas na Orientação Interna OI-DGI-003 REVISÃO:00 

 
a. Das condições excludentes do adicional de irradiação ionizante 

 
Embora a previsão legal determine que a concessão do 

adicional de irradiação ionizante relaciona-se ao exercício das atividades laborais em 
locais que apresentem risco de exposição a irradiações, bem como ao tempo de 
permanência nesses locais (o que influencia no percentual atribuído ao adicional), a OI-
DGI-003 REVISÃO:00 inova ao acrescentar critérios restritivos à percepção do 
benefício, elencando novas hipóteses nas quais o adicional de irradiação ionizante 
não poderá ser concedido. São elas: 

 
a.1) Se a exposição for esporádica ou ocasional, de acordo 
com o art. 3º do Decreto nº 97.458, de 1989 e art. 11° da ON 
n° 04/2017; 
 
a.2) Se, independentemente do local de trabalho, as 
atividades habituais do servidor forem consideradas 
atividades-meio ou de apoio, mesmo que relacionadas ou em 
proveito daquelas previstas como habilitadoras para a 
percepção do adicional, com fundamento no art. 11° da ON n° 
04/2017, e Decreto n° 877/1993; 
 
a.3) Se o contato com a fonte se der de forma eventual ou 
fortuita, ainda que o local de trabalho tenha sido classificado 
por laudo técnico como área de risco, nos termos da Súmula 
n° 364 do TST, bem como Relatório da CGU nº 201900618, 
de 2019; e 
  
a.4) Se o servidor estiver lotado em instalação ou local da 
CNEN que não opere de forma permanente com fontes de 
radiação, conforme o Relatório CGU nº 201900618, de 2019. 
 
Contudo, as condições excludentes da percepção do 

adicional de irradiação ionizante dispostas acima não encontram amparo na 
legislação de regência da matéria, apoiando-se em regulamentação concernente 
aos adicionais de insalubridade e periculosidade; ou seja, aproveitando-se de 
normativas que se reportam de forma genérica a condições insalubres ou 
perigosas e, portanto, alheias às circunstâncias específicas que mereceram o trato 
legislativo diferenciado exposto no tópico anterior. 

 
A primeira hipótese excludente do adicional de irradiação 

ionizante aludida acima, que se refere às exposições esporádicas ou ocasionais, é 
fundamentada nos seguintes dispositivos: 
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Decreto n. 97.458/1989 (Regulamenta a concessão dos 
Adicionais de Periculosidade e de Insalubridade) 

 
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. 
 

Orientação Normativa n. 04/2017 
 
Art. 11 - Não geram direito aos adicionais de insalubridade e 
periculosidade as atividades: 
I - em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou 
perigosas seja eventual ou esporádica; 
II - consideradas como atividades-meio ou de suporte, em que não 
há obrigatoriedade e habitualidade do contato; 
III - que são realizadas em local inadequado, em virtude de 
questões gerenciais ou por problemas organizacionais de outra 
ordem; e 
IV - em que o servidor ocupe função de chefia ou direção, com 
atribuição de comando administrativo, exceto quando respaldado 
por laudo técnico individual que comprove a exposição em caráter 
habitual ou permanente. 
 
A segunda condição excludente do adicional de irradiação 

ionizante, que impede o pagamento da vantagem independentemente do local de 
trabalho nos casos em que as atividades habituais do servidor forem consideradas 
atividades-meio ou de apoio, mesmo que relacionadas ou em proveito daquelas 
previstas como habilitadoras à percepção do adicional, tem respaldo também no art. 11 
da ON n. 04/2017 transcrito acima. 

 
Já a terceira situação que leva à restrição de percepção do 

adicional de irradiação ionizante, relativa ao contato eventual ou fortuito com a fonte, 
ainda que o local de trabalho tenha sido classificado por laudo técnico como área de 
risco, funda-se na Súmula n° 364 do TST, assim disposta: 

 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, 
PERMANENTE E INTERMITENTE (inserido o item II) - Res. 
209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016 
I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto 
permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a 
condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de 
forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo 
habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. (ex-Ojs da SBDI-
1 nºs 05 - inserida em 14.03.1994 - e 280 - DJ 11.08.2003) 
II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de 
trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior 
ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao 
risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e 
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segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (arts. 
7º, XXII e XXIII, da CF e 193, §1º, da CLT). 
 
O Relatório da CGU nº 201900618, de 2019, também serve 

de parâmetro para a restrição supracitada, bem como fundamenta a última hipótese 
excludente do adicional de irradiação de ionizante, voltada para os casos em que o 
servidor estiver lotado em instalação ou local da CNEN que não opere de forma 
permanente com fontes de radiação. 

 
Todavia, o referido relatório da CGU orienta-se por 

argumentação equivocada quanto à aplicabilidade de normativas diversas para fins de 
concessão do adicional de irradiação ionizante. Veja-se o que expõe o relatório: 

 
(...) 
Entretanto, nem todos os servidores têm direito ao adicional 
ocupacional, uma vez que foram descritas situações nos laudos 
que, para esse fim, contrariam o disposto na legislação trabalhista e 
na jurisprudência do TST como veremos a seguir. 
 
No âmbito da administração pública federal, as normas legais 
(stricto sensu) atribuem às normas dos trabalhadores em geral 
(CLT) a normatização dos adicionais ocupacionais de insalubridade 
e periculosidade. 
 

Decreto-Lei n.º 1.873/1981 
 
Art 1º - Os adicionais de insalubridade e de periculosidade 
serão concedidos aos servidores públicos federais nas 
condições disciplinadas pela legislação trabalhista. (grifo 
nosso.) 
 

Lei n.º 8270/91 
 
Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais perceberão adicionais de 
insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas 
legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em 
geral e calculados com base nos seguintes percentuais: (grifo 
nosso) 

 
Portanto, a principal Lei (stricto sensu) que normatiza a matéria é a 
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) cujos dispositivos são 
regulamentados pelas Normas Regulamentadoras (NRs) da 
Secretaria de Trabalho/ME. 
 
Em relação à legislação trabalhista (CLT), inicialmente devemos 
ressaltar que a radiação ionizante pode ensejar o adicional 
ocupacional de insalubridade ou de periculosidade a depender do 
risco a que o trabalhador se submete. 
 

a) Radiação ionizante como insalubridade 
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No tocante às atividades insalubres, o principal dispositivo legal que 
caracteriza as atividades insalubres está disposto no artigo 189 da 
CLT transcritos a seguir: 
 

Art. 189 - 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. (grifo nosso) 

 
A regulamentação do artigo 189 da CLT é feita pela NR 15 (Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho). O anexo n.º 5 da NR 
15, que se refere especificamente às radiações ionizantes, dispõe 
que os limites de tolerância de exposição à radiação ionizante, aos 
quais acima destes é devido o adicional de insalubridade por 
radiação ionizante, são aqueles previstos em norma da CNEN. 
 
Em resumo, o adicional de insalubridade é devido quando o risco é 
proveniente da efetiva exposição ao agente nocivo à saúde e essa 
exposição se dá acima dos limites de tolerância estipulado na 
norma, sendo capaz de trazer um prejuízo à saúde do trabalhador 
ao longo de sua vida laboral ou mesmo após esta, ou seja, a médio 
e longo prazo. Portanto, nesse caso, para a concessão do adicional 
de insalubridade exige-se a exposição efetiva à radiação ionizante. 
 
Contudo, em relação à insalubridade, apesar da existência de parte 
dos servidores trabalhando em efetiva exposição à radiação 
ionizante, os novos laudos elaborados não apresentaram a 
avaliação de cada ambiente (instalação) demonstrando se as 
condições em que esses servidores trabalham são de insalubridade 
ou não. 
 

b) Radiação ionizante como periculosidade 
 
No tocante às atividades perigosas, o dispositivo legal que 
caracteriza essas atividades para fins de concessão do adicional de 
periculosidade está disposto no artigo 193 da CLT transcritos a 
seguir: 
 

Art. 193. São consideradas atividades ou operações 
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado 
em virtude de exposição permanente do trabalhador a: (grifo 
nosso.) 
 

A regulamentação do artigo 193 da CLT é feita pela NR 16. O 
anexo * da NR 16, que se refere especificamente às radiações 
ionizantes, dispõe que as atividades de risco em potencial são 
aquelas previstas no “quadro de atividades e operações perigosas” 
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aprovado pela CNEN, constantes da Portaria n.º 518/2003 do 
Ministério do Trabalho. O referido quadro estabelece duas 
condições a serem observadas para receber o adicional: a atividade 
de risco em potencial e a delimitação da área de risco. 
 
Em resumo, o adicional de periculosidade em função da radiação 
ionizante é devido quando o trabalhador, exercendo sua atividade 
laboral de forma permanente em local delimitado na norma 
(Portaria MT nº 518/2003), se submete à condição de risco 
acentuado, traduzido pela iminente possibilidade de um acidente vir 
a ocorrer e produzir consequências mais graves e imediatas, como 
lesão física grave ou a morte do trabalhador. 
 
Entretanto, em relação à periculosidade, os novos laudos 
elaborados não avaliaram os ambientes em cada área de risco 
descrita no quadro de atividades perigosas aprovado pela própria 
CNEN. O adicional somente poderia ser concedido para os 
servidores que trabalhem nessas áreas (de forma habitual ou não 
eventual) e sob condição de risco acentuado, após avaliação dos 
riscos. 
 
Portanto, em relação à legislação trabalhista, os laudos dos 
institutos, além de não avaliarem a insalubridade nos ambientes 
onde ocorrem exposições efetivas de servidores à radiação 
ionizante, estão autorizando o pagamento do adicional de 
periculosidade para todos os servidores no percentual máximo de 
20%, mesmo que estes não estejam trabalhando dentro das áreas 
de riscos especificadas no quadro de operações perigosas prevista 
na Portaria MT nº 518/2003, bem como independente da 
intensidade do risco, que, como vimos, deve ser um risco 
acentuado. 
 
Além disso, deve ser destacado que os acidentes postulados 
descritos nos laudos que fundamentam os pagamentos do adicional 
para todos os servidores da CNEN, contrariam a Súmula nº n.º 364 
do TST, descrita a seguir, que diz que o adicional é indevido 
quando a exposição se dá de forma eventual, assim considerada a 
fortuita (acidental/casual). 
(...) 
 
Como se vê, o relatório da CGU parte do pressuposto de que, 

ao adicional de irradiação ionizante, deve-se aplicar a mesma previsão disposta para os 
adicionais de insalubridade e periculosidade, para os quais devem ser consideradas as 
normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, por força do 
art. 12 da Lei n. 8.270/1991, o que justificaria a observância da Súmula n. 364 do TST e, 
assim, o impedimento da concessão do adicional de irradiação ionizante ao servidor que 
tenha contato eventual ou fortuito com a fonte. 

 
Contudo, olvida-se do que determina o próprio § 1º do art. 

12 da Lei n. 8.270/1991, já transcrito acima, o qual, repisa-se, traz disposição 
específica quanto ao adicional de irradiação ionizante e delega a regulamento 
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próprio os parâmetros para concessão do adicional. Este regulamento sobreveio 
com o Decreto nº 877/1993, que conta com a respectiva tabela para a fixação da 
vantagem em apreço. 

 
Dessa forma, tendo em vista que o adicional de irradiação 

ionizante possui regra especial de regência, evidentemente que é esta a qual deve 
ser observada pela Administração ao fixar as normas e procedimentos internos 
para fins de concessão do benefício; e uma vez havendo o regramento específico 
quanto ao ponto, resta afastada a previsão geral do caput do art. 12 da Lei n. 
8.270/1991. 

 
O Anexo Único do Decreto n. 877/1993 é preciso em 

estabelecer as exigências para a parcela em questão no tocante ao tempo de 
permanência na área de trabalho, o que elide as novas disposições relativas a 
“exposição esporádica ou ocasional”, ou ainda disposições referentes a “contato 
eventual ou fortuito com a fonte”. 

 
Igualmente, o § 1º do art. 2º do Decreto n. 877/1993 dispõe 

que o adicional de irradiação ionizante será concedido independente do cargo ou 
função, quando o servidor exercer suas atividades em local de risco potencial, portanto 
não se diferencia para “atividades-meio ou de apoio”, ou para instalação ou local que 
“não opere de forma permanente com fontes de radiação”.  

 
A consequência lógica disso é que, se o Decreto n. 

877/1993 não prevê as condições excludentes para a concessão do adicional de 
irradiação ionizante acrescidas pela OI-DGI-003 REVISÃO:00, a novel imposição 
administrativa padece de ilegalidade, pois não guarda suporte em diploma legal 
adequado para tanto, tendo o condão de apenas confundir os adicionais de 
insalubridade e periculosidade com a vantagem ora sob análise. 

 
b. Da determinação de aplicabilidade de normas legais e regulamentares pertinentes 

aos trabalhadores em geral 
 

Na esteira da concepção errônea anteriormente apontada, 
visando a legitimar tal entendimento descabido, a OI-DGI-003 REVISÃO:00 incorpora, 
no item 8.1, a previsão de utilização das normas legais e regulamentares pertinentes aos 
trabalhadores em geral no que diz com a concessão do adicional de irradiação ionizante: 

 
8.1. Os servidores receberão o adicional de radiação ionizante nos 
termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos 
trabalhadores em geral (art. 12° da Lei nº 8.270, de 1991, art. 1º do 
Decreto nº 97.458, de 1989 e art. 2º da ON MPDG n° 04, de 2017, 
e do Decreto nº 877, de 1993; 
 
Incorre, portanto, no mesmo equívoco referido acima. Seja 

por ignorar completamente a existência de regramento específico quanto ao adicional de 
irradiação ionizante, ou por se pautar em dispositivos legais que disciplinam o 
pagamento de adicionais distintos (insalubridade e periculosidade), não pode subsistir 



 

9 

wagner.adv.br 
Rua Alberto Pasqualini, 70, 13º andar  |  Santa Maria/RS  |  CEP: 97015-010  |  Fone: (55) 3026-3206  |  wagner@wagner.adv.br 
Santa Maria . Aracaju . Belo Horizonte . Brasília . Campo Grande . Cuiabá . Curitiba . Florianópolis . Goiânia . João Pessoa . Macapá 

Maceió . Manaus . Pelotas . Porto Alegre . Porto Velho . Recife . Rio de Janeiro . Salvador . São Luís . São Paulo . Vitória 

 

 

no ordenamento jurídico a conduta administrativa ora verificada, consubstanciada na 
adoção de regramento diverso daquele que, pela sua especificidade, é o instrumento 
legal competente para regulamentar a matéria. 

 
c. Da cumulação do adicional de irradiação ionizante com a gratificação por 

trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas 
 

A Orientação Interna em exame estabelece, no item 11.7, que 
“os adicionais de insalubridade, de periculosidade e o adicional de radiação ionizante, 
bem como a gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas, 
estabelecidos na legislação vigente, não se acumulam, tendo caráter transitório, 
enquanto durar a exposição”. 

 
Todavia, trata-se de mais uma extrapolação ao poder 

regulamentar de que dispõe a Administração Federal, restringindo o direito dos 
servidores à percepção de benefícios em face da exposição à radiação, especificamente 
em relação ao adicional de irradiação ionizante, haja vista que em nenhum momento a 
Lei 8.270/91 e o Decreto n° 877/1993 vedam a cumulação do adicional de irradiação 
ionizante com outras gratificações. 

 
E nem poderiam fazê-lo, visto que as parcelas possuem 

natureza, causa e, portanto, requisitos diferenciados, de modo que não configura bis in 
idem sua cumulação. 

 
Explica-se: a gratificação de raios-X é vantagem decorrente 

da exposição habitual e permanente a irradiações ionizantes provenientes dos 
equipamentos de trabalho utilizados pelos servidores, isto é, destina-se aos servidores 
que operem diretamente com aparelho de raios-X, sendo paga somente às categorias 
funcionais elencadas especificamente no Decreto n. 81.384/1978, que a regulamenta: 

 
Art. 1º - Os servidores Civis da União e de suas autarquias que, no 
exercício de suas atribuições, operem direta e permanentemente 
com raios x e substâncias radioativas, próxima ás fonte de 
irradiação, farão jus a:  
(...) 
III - Gratificação adicional correspondente a 40% (quarenta por 
cento) do vencimento.  
(...) 
 
Art. 4º - Os direitos e vantagens de que trata este Decreto serão 
deferidos aos servidores que:  
a) tenham sido designados por Portaria do dirigente do órgão onde 
tenham exercício para operar direta e habitualmente com raios-x ou 
substâncias radioativas;  
b) Sejam portadores de conhecimentos especializados de 
radiologia diagnóstica ou terapêutica comprovada através de 
diplomas ou certificados expedidos por estabelecimentos oficiais ou 
reconhecidos pelo órgãos de ensino competentes;  
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c) operem direta, obrigatória e habitualmente com raios-x ou 
substâncias radioativas, junto às fontes de irradiação por um 
período mínimo de 12 (doze) horas semanais, como parte 
integrante das atribuições do cargo ou função exercido.  
 
Art. 7º - Somente poderão ser designados para operar direta e 
habitualmente com Raios X ou substâncias radioativas 
servidores pertencentes às Categorias Funcionais de Médico, 
Médico de Saúde Pública, Enfermeiro, Odontólogo, Químico 
(na especialidade de radioquímico), Auxiliar de Enfermagem, 
Técnico de Radiologia, Agente de Serviços Complementares 
(nas especialidades de cineangiocardiografia e 
hemodinâmica), Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, 
Sanitarista, Professor de Ensino Superior, Auxiliar de Ensino 
(em conformidade com o art. 14, item I, da Lei nº 6.182, de 11 
de dezembro de 1974) e Pesquisador (nas áreas de Biofísica, 
Radioquímica, Radiologia, Radioterapia, Medicina Nuclear e 
Engenharia Nuclear) (Redação dada pelo Decreto nº 84.106, de 1979) 
 
Já o adicional de irradiação ionizante relaciona-se com o local 

onde o trabalho é prestado, dirigindo-se aos servidores que trabalhem habitualmente em 
local onde haja proximidade com a irradiação ionizante. Ou seja: é paga em razão do 
local de trabalho, e não da função diretamente exercida. 

 
Em suma, o adicional de irradiação ionizante será concedido 

independentemente do cargo ou função, quando o servidor exercer suas atividades em 
local de risco potencial, portanto, é devido para aqueles servidores que laborem em 
áreas nas quais possam estar expostos à radiação. Assim, dito adicional é devido em 
razão do local e das condições de trabalho. Já a gratificação de raios-x é devida para 
os servidores em razão do exercício da função, nos cargos elencados no Decreto n. 
81.384/1978 (art. 4º, ”c”), os quais operam aparelhos de raios-x. 

 
A doutrina, ao definir adicional de função e gratificação, ainda 

que ateste uma explícita inversão na denominação dos benefícios em pauta, demonstra 
claramente sua natureza diferenciada: 

 
O adicional de função apresenta-se como vantagem pecuniária ex 
facto officii, ligada a determinados cargos ou funções que, para 
serem bem desempenhados, exigem um regime especial de 
trabalho, uma particular dedicação ou uma especial habilitação de 
seus titulares. Ocorrendo qualquer dessas hipóteses, em que o 
serviço refoge da rotina burocrática, por seu caráter técnico, 
didático ou científico, passando a exigir maior jornada de trabalho, 
maior atenção do servidor ou maior especialização profissional, a 
Administração recompensa pecuniariamente os funcionários que o 
realizam, pagando-lhes um adicional de função enquanto 
desempenham o cargo nas condições estabelecidas pelo Poder 
Público.1 

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo. 25ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 443 
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[...] 
 
Gratificações: são vantagens pecuniárias atribuídas precariamente 
aos servidores que estão prestando serviços comuns da função em 
condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade 
(gratificações de serviço), ou concedida como ajuda aos servidores 
que reúnam as condições pessoais que a lei especifica 
(gratificações especiais). [...].2 
 

    Para melhor compreensão das distinções entre um benefício e 
outro, doutrina e jurisprudência construíram características próprias para ambos, 
sintetizadas no quadro comparativo abaixo: 
 

ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X 
Retribuição genérica Retribuição específica 
Risco potencial à radiação presente no 
ambiente de trabalho 

Exige o exercício de atividades com risco de 
radiação 

É devida independente do cargo ou função É devida somente aos servidores que 
operam com aparelhos de raios-X e cujos 
cargos estão consignados expressamente 
no art. 7º, caput, do Decreto n° 81.384/1978  

É devida em face do local e das condições 
de trabalho próximas à radiação ionizante 

É devida em razão do exercício da função 

 
Cabe salientar que há diversos precedentes jurisprudenciais 

admitindo a cumulação do adicional de irradiação ionizante com a gratificação de raios-
X. Exemplificativamente: 

 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE RAIO 
X E ADICIONAL DE 
IRRADIAÇÃO IONIZANTE. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
NATUREZAS JURÍDICAS 
DISTINTAS. 
1. O art. 68, § 1º, da Lei nº 8.112/90, veda a percepção cumulativa 
dos adicionais de insalubridade e periculosidade, nada dispondo 
acerca da impossibilidade de cumulação de gratificações e 
adicionais. 
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido 
de ser possível a percepção cumulativa do adicional de 
irradiação ionizante e da gratificação de Raio X, por possuírem 
naturezas jurídicas distintas. 
3. Agravo regimental improvido. 
(STJ, AgRg no REsp 1243072/RS, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de 16/08/2011) 
 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES 
PÚBLICOS. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE E 

                                                 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo. 25ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 447/449 
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GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
CONSECTÁRIOS LEGAIS DE SUCUMBÊNCIA PELO MANUAL DE 
CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. 
O art. 68, parágrafo 1.º, da Lei n.º 8.112/90 veda a percepção 
cumulativa dos adicionais de insalubridade e periculosidade, nada 
dispondo acerca da impossibilidade de cumulação de gratificações 
e adicionais. 2. Hipótese em que os impetrantes fazem jus à 
cumulação de gratificação de raio-x e do adicional de 
irradiação ionizante, por se tratar de vantagens com naturezas 
distintas. Precedentes desta corte e do STJ. 3. Consectários 
legais de sucumbência de acordo com o que consta no Manual de 
Cálculos da Justiça Federal: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% 
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque 
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 
monetária: IPCA-E. 4. Apelação da UFTM não provida. Remessa 
oficial parcialmente provida, apenas para adequação dos 
consectários legais. 
(TRF 1ª Região – 2ª Turma – AMS 0005561-70.2006.4.01.3802 – 
Rel. Juiz Federal HERMES GOMES FILHO – DJ de 14/06/2019) 
 
Como se depreende, as decisões são bastante 

esclarecedoras ao afirmar que a cumulação é possível porque tais vantagens são pagas 
com fundamentos distintos.  

 
Assim, a OI-DGI-003 REVISÃO:00 incorre em equívoco ao 

considerar que o servidor somente poderá receber o adicional de irradiação ionizante ou 
a gratificação de raios-x ou substâncias radioativas, proibindo a cumulação de um 
benefício com outro. 

 
Assim, resta demonstrada a ilegalidade do item 11.7 ao vedar 

a cumulação do adicional de irradiação ionizante com a gratificação de raios-x ou 
substâncias radioativas, dada a diversidade da natureza jurídica de ambos, inexistindo 
vedação ao pagamento simultâneo dos mesmos. 

 
d. Do prazo recursal 

 
A Orientação Interna em análise dispõe de interessante 

composição de instâncias para fins de interposição de recursos frente às decisões 
administrativas relativas ao adicional de irradiação ionizante. Entretanto, o prazo inicial 
estabelecido no item 12.2 para exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa é 
extremamente exíguo. Veja-se: 

 
12.2. O servidor poderá solicitar, no prazo de 5 (cinco) dias, 
reconsideração da decisão ao dirigente da unidade, via setor de 
recursos humanos. Em segunda instância, caberá apresentação de 
recurso, no prazo de 10 (dez) dias, à Comissão Recursal, e, em 



 

13 

wagner.adv.br 
Rua Alberto Pasqualini, 70, 13º andar  |  Santa Maria/RS  |  CEP: 97015-010  |  Fone: (55) 3026-3206  |  wagner@wagner.adv.br 
Santa Maria . Aracaju . Belo Horizonte . Brasília . Campo Grande . Cuiabá . Curitiba . Florianópolis . Goiânia . João Pessoa . Macapá 

Maceió . Manaus . Pelotas . Porto Alegre . Porto Velho . Recife . Rio de Janeiro . Salvador . São Luís . São Paulo . Vitória 

 

 

terceira instância no prazo de 10 (dez) dias, ao Presidente da 
CNEN. 
 
Considera-se desarrazoado um período tão curto para que o 

servidor elabore um pedido formal de reexame, com a devida exposição dos 
fundamentos ensejadores da solicitação, tendo em vista as atribuições cotidianas de 
todo trabalhador. 

 
Corroborando o fato de que o interregno de 05 (cinco) dias 

não é hábil para confecção de um recurso, a Lei n. 9.784/1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, fixou o prazo de 10 (dez) 
dias para interposição de recurso, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da 
decisão recorrida, nos termos transcritos abaixo: 

 
Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo 
para interposição de recurso administrativo, contado a partir da 
ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. 
 
O que, aparentemente, a OI-DGI-003 realiza é uma 

interpretação equivocada do § 1º do art. 56 da Lei 9.784/99, que imputa o prazo de 5 
(cinco) dias à autoridade que proferiu a decisão reconsiderá-la, contados da interposição 
do recurso administrativo. Em não o fazendo, deverá encaminhar o recurso à autoridade 
superior: 

 
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de 
razões de legalidade e de mérito. 
§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a 
qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará 
à autoridade superior. 
 
Como visto, o dispositivo não traz prazo ao servidor à 

apresentação de pedido de reconsideração, mas sim prazo à autoridade para 
reconsiderar sua decisão. 

 
Flagrantemente ilegal, portanto, o prazo de 05 (cinco) dias 

para que seja formulado o pedido de reconsideração de decisão administrativa atinente 
ao adicional de irradiação ionizante, por afrontar a determinação expressa da Lei n. 
9.784/1999. 

 
3. Demais observações pertinentes 

 
Por fim, faz-se necessário tecer algumas observações no que 

tange à responsabilidade pela condução dos procedimentos administrativos internos 
para fins de concessão do adicional de irradiação ionizante. 

 
Isso porque o item 9.1.2 da Orientação Normativa em 

discussão retira do servidor a necessidade de apresentação de requerimento 
administrativo de concessão do adicional de irradiação ionizante, de modo que passa a 



 

14 

wagner.adv.br 
Rua Alberto Pasqualini, 70, 13º andar  |  Santa Maria/RS  |  CEP: 97015-010  |  Fone: (55) 3026-3206  |  wagner@wagner.adv.br 
Santa Maria . Aracaju . Belo Horizonte . Brasília . Campo Grande . Cuiabá . Curitiba . Florianópolis . Goiânia . João Pessoa . Macapá 

Maceió . Manaus . Pelotas . Porto Alegre . Porto Velho . Recife . Rio de Janeiro . Salvador . São Luís . São Paulo . Vitória 

 

 

ser atribuição da respectiva chefia, de ofício, dar início ao processo administrativo para 
concessão da vantagem. 

 
Quanto ao ponto, é importante referir que uma vez que a 

tramitação do processo administrativo não depende mais do impulso inicial do servidor, 
cabe a este estar atento à conduta da respectiva chefia, que deve ser diligente quanto à 
prática dos procedimentos de sua responsabilidade, sendo que, se for constatada 
desídia quanto ao ponto, tal comportamento pode ser suscitado em eventual ação 
judicial posterior. 

 
De outra banda, fica também ao encargo da chefia imediata 

do servidor a comunicação formal ao dirigente da unidade acerca da mudança de 
localização ou cessação ou alteração das atividades (previsão do item 10.2), o que 
resulta na interrupção do pagamento do adicional. Cabe, então, ao dirigente da unidade 
de lotação do servidor revogar a portaria de localização e exercício e a respectiva 
portaria de concessão (previsão do item 10.3). 

 
Nesse aspecto, em caso de eventual mudança de localização 

ou cessação ou alteração das atividades exercidas pelo servidor, deve-se ter em mente 
que, por ser de inteira responsabilidade da chefia imediata a comunicação formal, bem 
como ser incumbência do dirigente da unidade de lotação a revogação das portarias 
atinentes necessárias à concessão do adicional de irradiação ionizante, em princípio não 
poderá ser imposto ao servidor qualquer tipo de responsabilização ou penalização 
pecuniária, caso seja constatada eventual continuidade indevida do pagamento do 
adicional. 

 
Outra observação que merece especial atenção diz respeito à 

previsão do item 11.3, o qual define que para fins de pagamento do adicional, será 
observada a data da Portaria de Concessão, que deverá ser publicada em boletim de 
serviço. 

 
Tal previsão é temerária, posto que, se a publicação da 

Portaria de Concessão sobrevier após longo período em que o servidor já esteja 
exercendo suas atividades em local de risco potencial, causará prejuízo financeiro ao 
mesmo, por não haver previsão de pagamento retroativo à data em que se iniciaram as 
condições de trabalho ensejadoras da percepção do adicional – o que pode gerar 
situação individual passível de questionamento na via judicial. 

 
Por fim, adverte-se quanto aos procedimentos administrativos 

subsequentes, em cumprimento dos seguintes itens das disposições finais e transitórias 
da OI-DGI-003 REVISÃO:00: 

 
13.2. Fica estabelecido o prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
corridos a contar da data de entrada em vigor desta Orientação 
Interna para que os chefes e dirigentes executem os procedimentos 
nela estabelecidos. 
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13.3. Decorrido o prazo supra estabelecido, as concessões que não 
forem renovadas tornar-se-ão sem efeito, devendo os chefes e 
dirigentes adotar, de imediato, os procedimentos administrativos 
necessários à suspensão do pagamento, observados os casos 
amparados por decisão judicial.  
 
13.4. O servidor que não tiver a sua concessão renovada será 
previamente notificado da suspensão do pagamento ou redução 
percentual pelo setor de Recursos Humanos da Unidade, podendo 
interpor recurso.  
 
Desse modo, os próximos atos da Administração devem ser 

avaliados com cautela, para que eventual ilegalidade perpetrada seja devidamente 
impugnada, mediante recurso administrativo ou ainda por ação judicial, conforme o caso 
concreto. 

 
4. Conclusões 
 

A natureza de uma orientação interna é de norma 
complementar, disciplinando as diretrizes para aplicação de leis, decretos e 
regulamentos. Deve, portanto, guardar direta e estrita correlação com os regramentos 
legais que lhe dão origem, não podendo estabelecer previsões de forma diversa, 
ampliativa ou restritiva daquilo que foi originariamente previsto.  

 
Contudo, a OI-DGI-003 REVISÃO:00, em diversos itens, não 

segue tal diretriz, de modo que sua legalidade se mostra passível de questionamento, na 
medida em que for se revertendo em prejuízo para os servidores, em especial no que se 
refere às condições excludentes do adicional de irradiação ionizante referidas nos itens 
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4. 

 
Mostra-se relevante, ainda, a observância do que institui os 

itens 9.1.2, 10.2, 10.3, 11.3, 13.2, 13,3 e 13.4, visto que, conforme exposto, seus 
desdobramentos podem ser danosos aos servidores. 

 
É o que temos a anotar, s.m.j.  

 
Santa Maria/RS, 31 de janeiro de 2020. 

 
 

Jean Felipe Ibaldo Cantarelli da Silva 
OAB/RS 71.886 

 
Valmir Floriano Vieira de Andrade  

OAB/DF 26.778 
 

Bruno Conti Gomes da Silva 
OAB/DF Nº. 44.300 
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