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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA ____ VARA DO 

TRABALHO DE ARARAQUARA-SP 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA 

DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, com endereço na R. Padre 

Duarte, 151, 6º andar, Edifício América, Jardim Nova América, Araraquara-SP, CEP 

14800-360, pelo Procurador do Trabalho que esta subscreve, no exercício de suas 

funções institucionais previstas nos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição da 

República e art. 83, incisos I, III e IV, da Lei Complementar nº 75/93, e com fundamento 

nas disposições contidas nas Leis nº 7.347/85 e 8.078/90, vem respeitosamente 

perante V. Exa. propor 

 

    AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

em face de  

 

UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ n. 

45.272.366/0001-58, com endereço na Rua Major Carvalho Filho, 1550, bairro Jardim 

Primavera, Araraquara/SP, CEP 14802-412; 

 

UNIMAGEM - MAXI MEDICAL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA., CNPJ n. 

72.918.741/0001-67, com endereço na Rua Major Carvalho Filho, 1550, bairro Jardim 

Primavera, Araraquara/SP, CEP 14802-412; 
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UNIÃO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO), CNPJ n. 

37.115.367/0033-48, pessoa jurídica de direito público interno, representada por sua 

Advocacia-Geral através da Procuradoria Seccional da União em Ribeirão Preto, com 

endereço na Rua Inácio Luiz Pinto, 313, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto/SP, CEP 

14025-680, 

 

pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas:     

 

 

 

1) DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS 

 

 

A presente ação diz respeito à supressão, pelos réus UNIMED e 

UNIMAGEM, do pagamento do adicional de periculosidade devido aos profissionais da 

área da saúde, diversos do técnico de radiologia, que laboram expostos à radiação 

emitida por aparelhos de raio X, particularmente aparelhos móveis, utilizados 

diariamente em situações em que se mostra impossível ou não recomendado o 

deslocamento do paciente até a sala de radiologia, tais como setores de emergência e 

UTIs.  

 

O conhecimento dos pedidos relacionados a tal infração depende, 

entretanto, do enfrentamento da questão relacionada à edição, pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, portanto pela União Federal, da Portaria n. 595/2015, criada com 

o deliberado propósito de tentar afastar o pagamento do adicional de periculosidade 

exatamente em tais situações. Tal ato administrativo normativo encontra-se eivado de 

flagrantes e graves vícios materiais e formais, que conduzem à sua nulidade e, 
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portanto, ausência de efeitos jurídicos válidos. Na verdade, como será visto, é possível 

que a edição de tal portaria tenha decorrido de ato de corrupção ou de improbidade 

administrativa, com o comprometimento do interesse público em favor do propósito de 

se repelir entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, gerando prejuízo a 

milhares de trabalhadores, inclusive dos empregados dos dois primeiros reclamados.  

 

 

 

1.1) DA NULIDADE DA PORTARIA 595/2015 

 

 

Em razão da edição da Portaria n. 518, de 04 de abril de 2003, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, consolidou-se na jurisprudência trabalhista há mais 

de dez anos o entendimento, com apoio também na ciência médica e física, quanto ao 

direito à percepção do adicional de periculosidade a todos os trabalhadores expostos à 

radiação ionizante, incluindo, portanto, trabalhadores que laborem em ambientes onde 

sejam utilizados equipamentos da raio X, tais como áreas de atendimento de urgência 

e emergência, centros de tratamento intensivo e salas de recuperação em hospitais, 

entre outros.  

 

A jurisprudência trabalhista foi pacificada através da edição da 

Orientação Jurisprudencial n. 345, da SDI-I do Tribunal Superior do Trabalho, que se 

encontra, ainda hoje, assim redigida: 

 

345 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONIZANTE 

OU SUBSTÂNCIA RADIOATIVA. DEVIDO. 

 

A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância 

radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação 
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ministerial (Portarias do Ministério do Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 

07.04.2003), ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto 

expedida por força de delegação legislativa contida no art. 200, caput, e inciso 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. 

 

 

Exemplo do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o 

assunto pode ser encontrado no seguinte julgado do TST, idêntico a um sem número 

de outros (íntegra em anexos 12/13): 

 

 

“RECURSO DE REVISTA. 1. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 

RADIAÇÃO IONIZANTE. A decisão recorrida revela sintonia com a jurisprudência 

consolidada nesta Corte, por meio da OJ nº 345 da SDI-1, no sentido de que o 

empregado submetido à radiação ionizante faz jus ao adicional de periculosidade. 

Recurso de revista não conhecido.  

(...) 

Certo, pois, que pelo menos à noite, o autor ficava exposto a 

radiações ionizantes, conforme atesta a sua testemunha, mormente quando não havia 

a utilização de equipamentos de proteção pelos profissionais que estavam atendendo 

pacientes na C.T.I. Ademais, cabe aqui ressaltar que, ao tratar de periculosidade por 

exposição a radiações ionizantes, a NR-16 da Portaria Ministerial 3.214/78 apenas 

define, de forma qualitativa, as salas de operação de raio-x como área de risco, não 

fazendo qualquer condicionamento da caracterização da periculosidade a parâmetros 

quantitativos ou mesmo à distância em relação à fonte de radiação. De outra parte, não 

se verifica, ainda, a eventualidade da exposição do autor ao agente periculoso, tendo a 

prova oral atestado que o procedimento era realizado com frequência na C.T.I. Trata-

se, pois, de exposição de forma habitual e intermitente, na forma prevista pela Súmula 
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364 do TST. Assim e em vista do entendimento jurisprudencial consubstanciado na OJ 

345 da SDI-I do TST, segundo a qual a exposição do empregado à radiação ionizante 

ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, sendo 

no mesmo sentido a Súmula nº 42 deste Tribunal Regional, impõe-se o provimento do 

apelo para condenar o reclamado ao pagamento de adicional de periculosidade...” (RR-

1288-94.2012.5.04.0011, Rel. Min. Dora Maria da Costa). 

 

 

Tal entendimento da Justiça do Trabalho vem sendo respaldado pelo 

STF, como ilustra a seguinte decisão (íntegra em anexo 13): 

 

 

“Demais disso, a decisão agravada assentou que a controvérsia 

acerca do pagamento do adicional de periculosidade decorrente da exposição à 

radiação ionizante foi dirimida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional 

pertinente, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário.” (AgRe em 

RE 901.940, Rel. Min. Luiz Fux) 

 

 

Em 08 de maio de 2015 o MTE publicou a Portaria 595, a qual 

introduziu uma “nota explicativa” na Portaria 518, assim redigida: 

 

“1. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo, as 

atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de Raios X para 

diagnóstico médico.  

  

2. Áreas tais como emergências, centro de tratamento intensivo, sala 

de recuperação e leitos de internação não são classificadas como salas de irradiação 

em razão do uso do equipamento móvel de Raios X”.  
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O Ministério Público do Trabalho tomou conhecimento da 

perplexidade e angústia que passaram a experimentar os peritos judiciais, em 

reclamatórias trabalhistas individuais, a partir da publicação da Portaria 595, 

confrontados de um lado pela observância do atual texto da Portaria 518, e de outro 

pelo conhecimento dos danos à saúde experimentados pelos trabalhadores expostos 

habitualmente à radiação.  

 

Tome-se como exemplo o laudo elaborado pelo perito judicial 

Luciano Roberto Horn, nos autos da reclamatória 0020285-44.2016.5.04.0025 (anexo 

1): 

 

“Cabe a este perito informar que a Portaria n.º 595 não atendeu 

requisitos mínimos para a sua edição. Além do não cumprimento dos procedimentos 

formais estabelecidos pela Portaria n.º 1.127 do MTE para elaboração de normas 

regulamentadoras relacionadas à saúde, segurança. Além disso, não está amparada 

em qualquer estudo científico e/ou técnico de especialistas.   A edição da Portaria n.º 

595 se deu em desconformidades das previsões contidas na Portaria n.º 1.127 do MTE, 

a qual estabelece procedimentos para a elaboração de normas regulamentadoras 

relacionadas à saúde e segurança, estas abaixo informadas:  

  

1) Definição de temas a serem discutidos – art. 1º, I; 2) Elaboração 

de texto básico no DOU – art. 1º, II; 3) Publicação de texto técnico básico no DOU – art. 

1º, III; 4) Instalação de Grupo de Trabalho Tripartite (GTT) – e art. 1º, IV; 5) Considerar 

pesquisas de natureza científica e sugestões da sociedade – e art. 2º, §1º; 6) 

Precedência na elaboração de norma de elaboração de minuta de texto básico 

produzido por Grupo Técnico (GT) e apresentado e discutido no âmbito do Grupo de 

Trabalho Tripartite (GTT) – art. 3º, caput; 7) Grupo Técnico (GT) composto por 

Auditores-Fiscais do Trabalho – especialidade Saúde e Segurança no Trabalho – e 
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integrado por profissionais pertencentes à Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de 

Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) e entidades de direito público e 

de direito privado, ligadas à área objeto de regulamentação pretendida – art. 3º, §1º –, 

e, com representação proporcional de profissionais da área de saúde e segurança do 

trabalho, nos casos em que a norma, objeto de elaboração ou revisão, possuir 

conteúdos relacionados à saúde e segurança do trabalho – art. 3º, §5º; 8) Prazo de 60 

(sessenta dias) para que o Grupo Técnico (GT) elabore o texto técnico básico; 9) 

Publicação do texto básico no DOU para conhecimento, análise e sugestões da 

sociedade – art. 4º; 10) Prazo para recebimento de sugestões de 60 (sessenta) dias, 

contados da publicação – art. 4º, §1º; 11) Instituição de Grupo de Trabalho Tripartite 

(GTT) com a incumbência de analisar as sugestões recebidas e elaborar a proposta de 

regulamentação do tema – art. 5º; 12) Apresentação pelo Grupo de Trabalho Tripartite 

(GTT) à Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP) da proposta de 

regulamentação – art. 7º; 13) Deliberações da Comissão Tripartite Paritária 

Permanente (CTPP) sempre buscando o consenso – art. 7º, parágrafo único.  

  

  Desta forma, mesmo que este perito entenda que atividades 

próximo e ou em salas de realização de exames com raio -x móvel sejam prejudiciais 

as atividades dos obreiros que nelas operarem, deve este perito obedecer os dispostos 

legais vigentes por mais que entenda que a Portaria 595 publicada em 08/05/2015 não 

foi corretamente editada cabe destacar que esta informa que atividades realizadas em 

Áreas tais como emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e 

leitos de internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 

equipamento móvel de Raios X, e desta forma na medida que este expert deve firmar 

seus laudos com base em legislação técnica vigente:  

  

  Endente este perito que as atividades e condições de trabalho da 

autora de estar próximo e junto a áreas com exames de imagem por raio-x móvel de 

imagem causam exposição ocupacional com danos a sua saúde podendo ocasionar 
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doenças as quais podem levar até a morte, e serão classificadas as suas atividades 

como Periculosas (30%), conforme os termos previstos pelo Art. 193, regulamentado 

pela Portaria Ministerial 3.214/78, NR –16, no anexo regulamentado pela Portaria 

3393/87 e Portaria GM n.º 518, de 04 de abril de 2003 - item 4.0, “Atividades de 

operação com aparelhos de raios-X, com irradiadores de radiação gama, radiação beta 

ou radiação de nêutrons, em  Salas de irradiação e de operação de aparelhos de raios-

X e de irradiadores gama, beta ou nêutrons são consideradas áreas de risco”,  isso por 

todo o período não prescrito até a Publicação da Portaria 595/2015”.    

 

 

Para esclarecimento dos fatos no âmbito do território alcançado pela 

Procuradoria do Trabalho no Município de Araraquara, determinou-se a instauração de 

procedimentos de investigação em face de todos os hospitais localizados em 

Araraquara. A presente ação civil pública encontra-se instruída com um desses 

inquéritos, tendo a investigação confirmado a supressão do direito trabalhista (a 

respeito da qual se falará no item seguinte desta inicial) e os vícios cometidos na 

gestação da Portaria. 

 

Expediu-se ao Coordenador-Geral de Normatização do Ministério do 

Trabalho e Emprego requisição para fosse apresentada “cópia integral do 

procedimento administrativo que redundou na edição da Portaria MTE 595, de 07 de 

maio de 2015, incluindo todos os estudos, pareceres e relatórios elaborados 

previamente à sua edição”. 

 

Apresentou o MTE resposta em outubro de 2016 (anexos 3/4), na 

qual se admite, de forma deveras surpreendente, que: “o processo administrativo que 

levou a publicação da Portaria 595/2015 não foi localizado. De toda sorte, encaminha-

se em anexo a Nota Técnica n. 75/2015/CGNOR/DSST/SIT que motivou a assinatura 

da referida Portaria”.  
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Tal resposta encontra-se acompanhada, apenas, por cópia da 

mencionada nota técnica, de um parecer lavrado em 2016, portanto posterior à edição 

da Portaria, e de duas atas de reuniões da Comissão Tripartite Paritária Permanente, 

que discute no âmbito do MTE a edição e alteração de normas regulamentadoras. 

 

Não obstante a requisição ministerial tenha sido formulada pouco 

mais de 1 ano após a edição da Portaria, de modo que se tratava de documentação 

bastante recente, o respectivo processo administrativo “não foi localizado”. Foi 

extraviado ou nunca existiu? Não é explicado.  

 

Frise-se, ainda, que não foi produzida cópia de qualquer “estudos, 

pareceres e relatórios” relacionados à edição da mesma Portaria, que tenham sido 

considerados para sua redação. 

 

Chama também a atenção, na resposta do MTE, a seguinte 

afirmação: “O que a Portaria esclareceu é que não é cabível a caracterização da 

periculosidade pelo simples fato de um profissional laborar em uma área em que 

eventualmente são utilizados equipamentos móveis de Raios-X, ou seja, as atividades 

desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de Raios X para 

diagnóstico médico não são consideradas perigosas” (grifei). 

 

Ora, mostra-se evidente – e tal circunstância é confirmada pelas 

manifestações dos demais réus, como será visto – que a utilização de aparelhos de 

raio-X em locais como uma UTI, da qual não devem ser removidos os pacientes, não é 

“eventual”, mas habitual, rotineira, mostrando-se estranho que o órgão, supostamente 

técnico, manifeste desconhecimento de um fato assim notório. 
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Da ata da 79ª Reunião Ordinária da Comissão Tripartite Paritária 

Permanente (CTPP), realizada nos dias 25 e 26 de novembro de 2014, na qual foi 

iniciada a discussão em torno da edição da Portaria 595, extrai-se o seguinte: 

 

“NR-16 (Anexo -Radiações Ionizantes) 

 

Proposta sobre Raios X Móvel 

 

Foi  apresentada  pela  bancada  empresarial  uma  proposta  de  

alteração  do  Anexo  de  Radiações Ionizantes  que consistia  na  indicação  de  que  

as  atividades  com Raios  X  Móvel  não  são consideradas como perigosas, na 

alteração da redação do item 4, e na supressão do item 4.1. 

 

A bancada de governo apresentou contraproposta elaborada pela 

Fundacentro. 

 

Após ampla discussão técnica restou a proposta de inclusão de uma 

nota explicativa sobre Raios X Móvel no Quadro do Anexo de Radiações Ionizantes da 

NR-16. 

 

A  bancada  de  trabalhadores  informou  que  realizará,  em  janeiro  

de  2015,  uma  reunião  com  as bases  e  que,  ainda  em  janeiro,  a bancada  

apresentará  seu posicionamento.  Foi  informado que o Prof. Robson Spinelli será 

convidado para a reunião para explicações técnicas. 

 

A bancada empresarial se posicionou favorável à proposta. 

 

Por  fim,  registrados  os  posicionamentos  favoráveis  da  bancada  

de  governo  e  da  bancada empresarial,  foi  encaminhado  que  é  aguardado  o  
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posicionamento  da  bancada  de  trabalhadores logo após a realização da citada 

reunião no mês de janeiro de 2015. 

 

Comentários sobre possível Revisão do Quadro (atividades e áreas 

de risco) 

 

Clovis  comentou  que  independentemente  do  posicionamento  da  

representação  empresarial  em relação ao anexo de radiações ionizantes da NR-16, 

em razão de leituras equivocadas do quadro de  atividades  por  alguns  peritos,  a  

Comissão  poderia  aproveitar  a alteração  que  está  sendo proposta  para   Raios   X   

Móvel e   deixar   claro   como  o  quadro   deve   ser   realmente   lido, minimizando  

em  muito  o  problema  que  o  segmento  empresarial  vem  tendo  com  perícias  mal 

sucedidas sobre radiações ionizantes.  

 

NR -16 (Anexo - RadiaçõesIonizantes) 

 

Itamar informou que a bancada de trabalhadores discutiu muito o 

assunto e a mesma acha que na questão  técnica  é  necessário  melhorar o  texto,  já  

na  questão política,  como  é  a  1ª  vez  que  essa proposta é apresentada  na 

Comissão, a bancada prefere primeiramente discutir com a base para que se tenha, até 

a próxima reunião, um posicionamento referente a questão técnica. 

 

A bancada empresarial se posicionou favorável à proposta. 

 

Robson  comentou  que  existe  uma  grande  demanda  dos  

hospitais  universitários,  oriunda  do próprio  ministro  da  educação  junto  ao  do  

trabalho,  e  que  já  está  até  em  curso  no  processo judicial, baseado no fato de que 

vários profissionais (não técnicos radiológicos) entenderem que, por  estarem  

trabalhando  em  enfermarias,  em  unidades  de tratamento  intensivo,  e  pelo  fato  de 
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que,  não  de  forma  rotineira,  mas  esporádica,  tem  pacientes  que  são  submetidos  

a Raios  X por meio   de   aparelho móvel,   acreditam   que   aquele   momento   lhes   

garantem   o   adicional   de periculosidade.  Acrescenta  que  isso  poderá  gerar  um  

passivo  aos  cofres  públicos  de  mais  de  1 bilhão  de  reais,  sendo  que  o  risco  na  

verdade  é  que o  judiciário  entenda  equivocadamente,  por falta  de  uma  definição  

da  CTPP,  que  essa  situação  realmente  se  enquadre  como  operação perigosa e 

conceda esse direito a esses profissionais.” 

 

 Como se vê, este é o início da discussão do assunto que conduziu à 

Portaria 595 (“é  a  1ª  vez  que  essa proposta é apresentada  na Comissão”). E desde 

o início, portanto, houve o expresso reconhecimento de que o interesse na 

mudança era interferir na jurisprudência produzida pelos Tribunais Trabalhistas, 

sendo afirmado pelo autor da proposta, Robson Spinelli Gomes, da Fundacentro, 

integrante da representação governamental na Comissão: “que  o  risco  na  verdade  é  

que o  judiciário  entenda  equivocadamente,  por falta  de  uma  definição  da  CTPP,  

que  essa  situação  realmente  se  enquadre  como  operação perigosa e conceda 

esse direito a esses profissionais”. Também registrou-se em ata que se discutia “o  

problema  que  o  segmento  empresarial  vem  tendo  com  perícias  mal sucedidas 

sobre radiações ionizantes”. 

 

Não causará muita surpresa, depois disso, descobrir que o mesmo 

Robson Spinelli participou como palestrante, após a publicação da Portaria 595, de 

eventos organizados por entidades patronais, como aquele de que trata reportagem em 

anexo, realizado em hotel de luxo em Porto Alegre/RS, para reafirmar a ausência de 

direito à percepção do adicional por profissionais da saúde, à exceção dos operadores 

de aparelhos de raio-X. 

 

Da ata da reunião seguinte (80ª Reunião Ordinária), realizada em 07 

e 08/04/2015, na qual se encerrou o debate em torno da proposta, destaca-se: 
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“NR-16 (Aparelhos Móveis de Raios X) 

 

Rinaldo  informou  que  a  proposta  de  portaria  foi  apresentada  na  

reunião  passada  por  Robson Spinelli que colaborou com a melhoria da redação da 

proposta, sendo que houve concordância da  bancada empresarial  e  solicitação  de  

prazo  pela  bancada  de  trabalhadores  para  que  a  proposta fosse  discutida  no  

fórum  das  centrais  sindicais  em  janeiro  de  2015, com  a  participação  de Robson 

Spinelli para esclarecer tecnicamente a proposta no evento. 

 

Maradona informou que não foi possível realizar essa discussão; 

que os trabalhadores têm muita preocupação quanto ao tema; e, num primeiro 

momento, solicitou mais tempo para apresentar o  posicionamento da bancada, 

sinalizando o dia 27 de abril para a realização da citada discussão. 

 

Rinaldo  comentou  que  a proposta  trata-se de uma  correção; o  

esclarecimento  de um ponto que tem  gerado  um  erro  de  interpretação muito  

recorrente  e  que  não altera  em  nada  a  situação dos  profissionais  que  operam  os  

equipamentos  móveis  de  Raios X  em  relação  ao  adicional  de  periculosidade,  ela  

apenas  tem  a  intenção  de  minimizar  uma  situação  que  está  acontecendo  em  

relação aos demais empregados que trabalham nas salas e ambientes em que esses 

equipamentos são  acionados; esses  equipamentos  não  possuem  fonte  radioativa e  

a  exposição  à  radioação, quando  do seu  acionamento,  é  desprezível  sendo que o  

índice  de  contaminação  e  de  acidente  com o uso desses equipamentos é zero. 

 

Clovis  informou  que  a  bancada empresarial  analisará  a  

solicitação  dos  trabalhadores  sobre  a concessão de mais prazo para apresentar o 

posicionamento sobre a questão. 
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Rinaldo  informou  que  a  questão  está  chegando num  momento  

que  esgota  a  possibilidade de  discussão e postergação da apresentação de 

posicionamento. Disse que se não houvesse consenso  naquela  reunião  ou  no  dia  

27  de  abril,  conforme  sinalizado,  o  MTE  teria  que  definir  sobre  a questão  e  

como  os  tramites  para  publicação  da  portaria  extrapolaria  a  data  do  dia  27  de  

abril, sugeriu   que   o   DSST   adiantasse   os   procedimentos   de   preparação   

interna   da   minuta   se comprometendo  em  não  publicar  a  portaria  antes  da  

apresentação  do  posicionamento  dos trabalhadores, ou seja, antes do dia 27 de abril. 

 

Robson  esclareceu  mais  uma  vez  que  a  proposta  não  retira  o  

adicional  de  periculosidade  de nenhum  trabalhador,  no  caso aqueles  que realizam  

atividades de  risco  e  aqueles  que  estão  em área de risco, o que não é o caso da 

área onde esses tipos de equipamentos são operados, pois  a radiação emitida fora 

foco é irrisória, ou seja, quem não é operador não se enquadra nos critérios  para o 

direito ao adicional de periculosidade. 

(...) 

a) NR-16 (Aparelhos de Raios X Móveis)  

 

Rinaldo informou que tendo em vista a exaustão das tentativas de 

aprovação, esta seria a última oportunidade de aprovar a proposta por consenso e que 

o DSST, conforme mencionado no dia anterior, se comprometeu a já fazer a 

preparação para a publicação da portaria enquanto se aguarda o posicionamento da 

representação de trabalhadores. Ficou encaminhado que a representação de 

trabalhadores deverá apresentar o posicionamento final sobre a proposta até o dia 30 

de abril, sem possibilidade de concessão de mais prazo para tanto; e que nesse ínterim 

o DSST dará prosseguimento aos tramites internos necessários para publicação da 

portaria.” 

 

Chama a atenção, nesse debate, a enorme pressa, por parte do 
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representante do MTE, em torno da quase imediata aprovação e publicação da 

mudança, que implicava excluir o pagamento do adicional a milhares de trabalhadores 

em todo o país, que até então o recebiam, ante entendimento pacífico dos Tribunais.  

 

Note-se que a discussão iniciou apenas na reunião anterior, em 

novembro, e na reunião seguinte o representante do MTE já está a afirmar que “a  

questão  está  chegando num  momento  que  esgota  a  possibilidade de  discussão e 

postergação da apresentação de posicionamento”, muito embora os representantes 

dos trabalhadores insistissem em mais tempo para tratar do assunto com as categorias 

envolvidas. Não se admitiu, sequer, esperar pela efetiva manifestação dos 

trabalhadores, e decretou-se um prazo final, 30 de abril (“sem possibilidade de 

concessão de mais prazo para tanto”), para sua apresentação, sem a qual a Portaria 

seria editada de qualquer maneira, o que foi exatamente o que acabou acontecendo.  

 

Causa perplexidade o caráter irrelevante a que se atribuiu, antes da 

formal conclusão das discussões, ao posicionamento dos trabalhadores: determinou-se 

que os tramites para a edição da portaria seriam tomados desde logo, mesmo antes da 

manifestação operária. Ou seja, já estava decretado, por insistência dos representantes 

do MTE e da Fundacentro, que a Portaria seria editada, e aguardar-se-ia até 30 de abril 

apenas para saber se a decisão seria registrada como tendo sido tomada por maioria 

ou por unanimidade. A possibilidade da bancada dos trabalhadores apresentar com 

sua manifestação subsídios técnicos e científicos capazes de não recomendar a 

medida, é algo que já foi dado, antecipadamente, como indigno de atenção. A decisão 

já estava tomada.  

 

Mostra-se importante destacar que a pressa exibida não encontra 

respaldo na Portaria n. 1.127 do MTE, que estabelece os procedimentos para a 

elaboração de normas regulamentadoras relacionadas à saúde e segurança, e que 

prevê, em seu artigo 7º, “prazo de 120 (cento e vinte dias), prorrogáveis por 60 
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(sessenta) dias, ouvida a CTPP, para concluir as negociações e apresentar a proposta 

de regulamentação à CTPP”.   

 

Veja-se que do início das discussões, na 79ª reunião, até o prazo 

final imposto à bancada dos trabalhadores, de 30 de abril, não tinham transcorrido os 

180 dias admitidos pela norma.  

 

Mas a impropriedade da indisfarçável pressa é ainda maior, pois na 

verdade o prazo referido no art. 7º é para a elaboração da proposta para discussão na 

Comissão Tripartite. No que em tela sequer houve período de elaboração de alguma 

proposta, ela foi simplesmente entregue, pelo visto pronta e acabada, por Robson 

Spinelli. Para a conclusão das discussões na Comissão a norma não prevê prazo 

algum. Pelo contrário, o mesmo art. 7º, em seu parágrafo único, prevê que as 

deliberações “serão tomadas perseguindo sempre a construção do consenso entre 

seus membros, cabendo à SIT decidir sobre a questão que permanecer controversa”. 

No caso em tela, por evidente, não houve esforço na construção de consenso, e o 

representante do MTE decretou, antes mesmo da manifestação formal dos 

trabalhadores, ou seja, antes da matéria se tornar (que o diga permanecer) 

controversa, o encerramento dos debates e a aprovação da proposta. 

 

Também chama a atenção, nas discussões ocorridas nas duas 

reuniões, a ausência de menção a qualquer estudo científico, pesquisa, parecer 

ou relatório a respeito da matéria que estava sendo tratada.  

 

Afirma-se, categoricamente, que: “a  exposição  à  radioação, 

quando  do seu  acionamento,  é  desprezível  sendo que o  índice  de  contaminação  

e  de  acidente  com o uso desses equipamentos é zero”. Mas tal afirmação não se 

encontra calcada em nenhuma fonte técnica ou científica, trata-se apenas de uma 

opinião, uma suposição. E com base em uma opinião, sem qualquer apoio técnico ou 
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científico, aprovou-se uma mudança que impactou milhares e milhares de 

trabalhadores, expostos diariamente a radiação.  

 

A publicação da Portaria foi requerida ao Ministro do Trabalho 

através da Nota técnica 75/2015, datada de 29/04/2017 (anexos 5/6/7), na qual se lê: 

 

“No caso em tela, o DSST/SIT e a CTPP teve ciência de divergência 

na interpretação do supracitado Anexo quanto à caracterização de atividades 

desenvolvidas por trabalhadores em áreas em que são utilizados equipamentos móveis 

de Raios X, para diagnóstico no leito em razão do estado crítico do paciente como 

perigosa. Em síntese, questiona-se se médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem 

e outros profissionais que laboram em áreas tais como CTI adulto e infantil, 

emergência, UTI neo natal, sala de recuperação, unidade de internação etc., teriam 

direito ao recebimento do adicional de periculosidade em razão do uso de equipamento 

móvel por técnico de radiologia. 

(...) 

Face ao exposto, a bancada de governo apresentou a CTPP 

proposta de inclusão de Nota Explicativa ao Quadro Anexo da Portaria 518, de 4 de 

abril de 2003, DOU 7/4/2003, que dispõe sobre as atividades e operações perigosas 

com radiações ionizantes ou substâncias radioativas, esclarecendo a questão e 

evitando uma interpretação equivocada do dispositivo legal. 

 

Após os debates ocorridos em várias reuniões da CTPP, 

especialmente na reunião realizada nos dias 7 e 8 de abril de 2015, a bancada de 

governo e de empregadores concordaram com a minuta que segue em anexo, sendo 

que a bancada de trabalhadores se posicionou contra a publicação da referida portaria.  

 

Desse modo, considerando o parágrafo único do Art. 7 da Portaria 

1127/2003, que determina que as deliberações da CTPP serão tomadas perseguindo 
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sempre a construção do consenso entre seus membros, cabendo à SIT decidir sobre a 

questão que permanecer controversa, opta-se pela publicação da Portaria em anexo, 

uma vez que é necessário garantir que a utilização do dispositivo da norma se dê nos 

limites corretos de sua aplicação, ou seja, se o texto vigente tem provocado equívocos, 

torna-se imperioso esclarecê-lo”. 

 

Poucos dias depois disso a Portaria foi publicada. 

 

Observe-se que o propósito declarado da mudança foi “corrigir” a 

aplicação da Portaria 518/2003: “se texto vigente tem provocado equívocos, torna-se 

imperioso esclarecê-los”.  

 

O “equívoco” a que se refere a Nota consiste, nada mais nada 

menos, na OJ 345 do TST e na jurisprudência iterativa dos Tribunais Trabalhistas.  

 

Então, com base em nenhum estudo ou pesquisa científica, na 

ausência de qualquer procedimento administrativo formalizando a apresentação 

e discussão técnica da proposta, e de forma extrema e incompreensivelmente 

apressada, editou-se uma alteração na norma infralegal para, assumidamente, 

“corrigir-se” a jurisprudência trabalhista que prevalecia há mais de 10 anos (além 

das “perícias mal sucedidas sobre radiações ionizantes”) e proporcionar 

considerável economia de custos aos empregadores do setor da saúde.  

 

Ocorre que, como já mencionado, a elaboração de normas 

regulamentadoras relacionadas à saúde e segurança é objeto de regulamentação 

própria no âmbito do MTE, que consiste na Portaria n. 1.127/2003, assim redigida: 

 

“Art. 1º A metodologia de regulamentação na área de segurança e 

saúde no trabalho e em questões relacionadas às condições gerais de trabalho, 
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competência da Secretaria de Inspeção do Trabalho, terá como princípio básico a 

adoção do sistema Tripartite Paritário - Governo, Trabalhadores e Empregadores - e 

será estabelecida observando-se as seguintes etapas: I. definição de temas a serem 

discutidos; II. elaboração de texto técnico básico; III. publicação de texto técnico básico 

no Diário Oficial da União - DOU; IV. instalação do Grupo de Trabalho Tripartite - GTT; 

V. aprovação e publicação da norma no Diário Oficial da União - DOU.  

 

Art. 3º A elaboração e revisão de norma serão precedidas pela 

elaboração de minuta de texto básico que será produzido por Grupo Técnico – GT e 

apresentado e discutido no âmbito do Grupo de Trabalho Tripartite – GTT, ouvidas as 

representações de empregadores e trabalhadores.  

  

§ 1º O texto técnico básico, na área de saúde e segurança, será 

elaborado por Grupo Técnico - GT composto de Auditores-Fiscais do Trabalho – 

especialidade Saúde e Segurança no Trabalho e integrado por profissionais 

pertencentes à Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de Segurança e Medicina do 

Trabalho - FUNDACENTRO, bem como por entidades de direito público e de direito 

privado, ligadas à área objeto de regulamentação pretendida.  

  

§ 2º O texto técnico básico que verse sobre normas não 

relacionadas diretamente a saúde e segurança será elaborado por GT composto de 

Auditores-Fiscais do Trabalho – especialidade Legislação do Trabalho, podendo ser 

convidados especialistas de outros órgãos ou entidades.  

  

§ 3º O GT será constituído por cinco membros, designados pelo 

Secretário de Inspeção do Trabalho e coordenado por representante do Ministério do 

Trabalho e Emprego.  

  

§ 4º O GT terá 60 (sessenta) dias para a elaboração de texto técnico 
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básico.  

  

§ 5º Nos casos em que a norma, objeto de elaboração ou revisão, 

possuir conteúdos relacionados à saúde e segurança e aspectos gerais da legislação 

do trabalho, o GT possuirá representação proporcional de profissionais da área de 

saúde e segurança e legislação do trabalho.  

  

Art. 4º O texto técnico básico será publicado no Diário Oficial da 

União - DOU, para conhecimento, análise e sugestões da sociedade.  

  

§ 1º O prazo para recebimento de sugestões será de 60 (sessenta) 

dias, contados da publicação.   

  

§ 2º A SIT somente receberá as sugestões que forem enviadas por 

escrito, devendo mantê-las arquivadas por um período de 5 (cinco) anos.  

  

Art. 5º Esgotado o prazo previsto no § 1º do Art. 4º, a SIT instituirá o 

Grupo de Trabalho Tripartite - GTT, que terá a incumbência de analisar as sugestões 

recebidas e elaborar proposta de regulamentação do tema.  

  

Art. 6º O GTT será composto por 5 (cinco) membros titulares, 

indicados pelas representações do governo, trabalhadores e empregadores e 

designados pelo Secretário de Inspeção do Trabalho.  

  

§ 1º O coordenador do GTT será indicado pelo Secretário de 

Inspeção do Trabalho, entre os seus membros.  

  

§ 2º Os membros do GTT poderão ser assessorados por técnicos 

indicados pelos membros do GTT e em número a ser definido pelo GTT.  
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§ 3º O GTT poderá recomendar à SIT a realização de audiências 

publicas, seminários, debates, conferências, ou outros eventos, quando necessário, 

como forma de promover a ampla participação da sociedade no processo de 

elaboração ou revisão da norma.  

  

Art. 7º O GTT terá o prazo de 120 (cento e vinte dias), prorrogáveis 

por 60 (sessenta) dias, ouvida a CTPP, para concluir as negociações e apresentar a 

proposta de regulamentação à CTPP.  

  

Parágrafo único. As deliberações da CTPP serão tomadas 

perseguindo sempre a construção do consenso entre seus membros, cabendo à SIT 

decidir sobre a questão que permanecer controversa.  

  

Art. 8º A SIT terá o prazo de 60 (sessenta) dias para se manifestar 

conclusivamente sobre a proposta”.  

 

No caso em tela, simplesmente NENHUMA das exigências 

contidas na norma (inclusive para a revisão de norma existente, como é o caso) 

foi observada! 

 

Não houve a elaboração de um texto técnico básico. Não houve a 

publicação do texto técnico no Diário Oficial. Não houve a instalação de um grupo de 

trabalho. Não foram consideradas pesquisas de natureza científica. Não houve o 

convite à participação de “entidades de direito público e de direito privado, ligadas à 

área objeto da regulamentação”, como é o caso da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear, principal ente público responsável por ações de proteção radiológica, ou a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde, que edita diretrizes 

básicas para proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Não 
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houve qualquer oportunidade para apresentação de sugestões pela sociedade. Os 

prazos previstos na norma foram ignorados. 

 

Nessas condições, a nulidade da Portaria 595, por vício formal 

incorrigível, mostra-se apenas óbvia. 

 

Apesar disso, promoveu o MPT a intimação da Secretaria de 

Inspeção do Trabalho para que “esclareça por que a edição da portaria 595/2015 não 

observou os procedimentos instituídos pela portaria 1127/2003”. 

 

Em resposta, apresentou o MTE a Nota Técnica 288/2016 (anexo 

12), datada de 16/11/2016, cujos termos, francamente, constituem verdadeiro insulto à 

inteligência alheia: 

 

“Cumpre destacar que, diante de dúvidas que estavam surgindo com 

relação ao rito e aos procedimentos de trabalho adotados pela CTPP ao longo dos 

seus mais de 20 anos de existência, foi elaborado pela CTPP o Parecer n. 1/2016, em 

anexo, tendo sido assinado pelos coordenadores das bancadas de governo, 

trabalhadores e empregadores. Tal parecer apresenta esclarecimentos detalhados 

quanto ao rito relativo ao processo de elaboração e revisão das Normas 

Regulamentadoras (NRs) de Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

Desse modo, considerando que a alteração promovida pela Portaria 

595/2015 foi pontual, entende-se que houve o debate tripartite no âmbito da CTPP e 

que não houve descumprimento da Portaria 1127/2003. 

 

Cumpre ainda esclarecer em relação à citação transcrita na 

introdução desta nota e indicada com o número 1 que, conforme já citado na Nota 

Técnica n. 243/2016/CGNOR/DSST/SIT, o processo administrativo que levou a 
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publicação da Portaria 595/2015 não foi localizado”. 

 

Então, Excelência, o fundamento legal para a não observância das 

exigências contidas na Portaria n. 1127/2003, durante a gestação da Portaria 

595/2015, estaria em um parecer elaborado em 2016, portanto posterior à publicação 

da Portaria 595?! 

 

O descalabro de tal “explicação” não pode ser demasiadamente 

enfatizado: não apenas a Portaria 1127/2003 não foi respeitada durante a elaboração 

da Portaria 595 por força de um parecer que ainda não havia sido elaborado (que só foi 

redigido, aliás, após começarem a surgir críticas à Portaria 595, particularmente a do 

Sindicato Médico do RS), como ainda pretende-se fazer crer que um parecer jurídico 

pode alterar o conteúdo de uma portaria editada pelo Ministro do Trabalho. 

 

Comicamente, constata-se que sequer o conteúdo de tal parecer 

(contido no anexo 12) foi observado no caso em discussão, eis que nele se lê que “nos 

casos de elaboração ou revisão de Anexos das Normas Regulamentadoras, a CTPP 

decide pela submissão ou não do mesmo à consulta pública”. Sequer isso foi 

observado, segundo revelam as atas das reuniões, pois o assunto jamais foi ventilado.  

 

Acrescentando injúria à ofensa, tiveram ainda a coragem os 

signatários da Nota Técnica 288/2016 de afirmar que o indefensável desprezo ao rito 

legal de revisão de normas contou com a “adesão” do Ministério Público do Trabalho, 

quando na verdade o MPT não é membro da CTPP, mas ouvinte, não possuindo voto 

ou poder de veto. Tanto não concorda o MPT com o cometido, e com os possíveis atos 

de corrupção ou improbidade subjacentes, que conduziu investigação a respeito, 

representou criminalmente o caso ao MPF, e enfrenta o problema através da presente 

ação, providências que, estas sim, estão ao alcance do Parquet. 
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O coordenador da bancada dos trabalhadores na CTPP manifestou-

se perante o MPT, afirmando que: “A alteração mencionado de alteração da NR supra 

citada foi amplamente discutida e que a proposta apresentada pela bancada patronal 

para nós apresentava riscos aos trabalhadores, de maneira que nossa posição foi 

contrária à esta alteração” (anexo 12). 

 

Localizou o MPT na internet uma notícia, de setembro de 2015, 

dando conta de que o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande de Sul, em 

audiência com o Ministro do Trabalho, requereu a extinção da Portaria 595.  

 

Requereu então o Parquet ao Sindicato Médico “cópia da 

manifestação que... foi entregue por seu presidente ao Sr. Ministro do Trabalho no ano 

passado, bem como outros subsídios que julgar pertinentes, inclusive a respeito dos 

potenciais riscos ambientais de exposição relacionada à utilização de aparelhos de raio 

X móvel”, ante a percepção de que tais subsídios seriam valiosos, pois sem dúvida os 

médicos estão entre os profissionais mais qualificados para reconhecer e tratar, de 

forma técnica, dos possíveis agravos à saúde que possam advir da exposição à 

radiação. 

 

Em resposta, o Sindicato Médico apresentou cópia de sua 

manifestação dirigida ao Ministro do Trabalho (anexo 15) e, mais importante ainda, 

forneceu cópia de parecer elaborado pelo jurisconsulto José Affonso Dallegrave Neto 

sobre o assunto, e também cópia de parecer redigido pela engenheira Fernanda 

Giannasi, uma das Auditoras-Fiscais do Trabalho mais renomadas do país, 

reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho relacionado aos danos causados 

pelo amianto e por outros agentes químicos e físicos nocivos à saúde dos 

trabalhadores, figurando sem dúvida entre as maiores autoridades do país no assunto.  

 

O parecer elaborado por José Affonso Dallegrave Neto mostra-se 
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simplesmente formidável, e aborda sob múltiplas perspectivas os vícios encontrados na 

Portaria 595. Seu conteúdo inteiro mostra-se valioso à compreensão do tema, mas 

dada sua grande extensão destacar-se-á, aqui, apenas o seguinte trecho, que chama a 

atenção para defeito particularmente importante da Portaria: 

 

 

“Da falta de cientificidade da Portaria n. 595/2015 

(...) 

Ao disciplinar a utilização dos equipamentos móveis de raios-X para 

a realização de exames radiológicos em leitos hospitalares e ambientes coletivos de 

internação, o Regulamento Técnico, aprovado pela Portaria n. 453/1998 da ANVISA, é 

enfático ao permitir tal procedimento apenas quando for inevitável transferir o paciente 

para uma área com o equipamento fixo. 

 

Aludida norma evidencia a periculosidade da utilização do 

equipamento móvel de raios-X. Eis o que se extrai do subitem “4.27” do Regulamento 

Técnico da ANVISA: 

 

(...) 4.27 A realização de exames radiológicos com equipamentos 

móveis em leitos hospitalares ou ambientes coletivos de internação, tais como 

unidades de tratamento intensivo e berçários, somente será permitida quando for 

inexequível ou clinicamente inaceitável transferir o paciente para uma instalação com 

equipamento fixo. Neste caso, além dos requisitos acima, deve ser adotada uma das 

seguintes medidas: 

 

a) Os demais pacientes que não puderem ser removidos do 

ambiente devem ser protegidos da radiação espalhada por uma barreira protetora 

(proteção de corpo inteiro) com, no mínimo, 0,5 mm equivalentes de chumbo. 
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b) Os demais pacientes que não puderem ser removidos do 

ambiente devem ser posicionados de modo que nenhuma parte do corpo esteja a 

menos de 2 metros do cabeçote ou do receptor de imagem (...)”. 

 

De uma simples leitura desse texto normativo, percebe-se que, 

mesmo em se tratando de aparelhos móveis de raios-X, a radiação ionizante emitida é 

de alta periculosidade e prejudicial à saúde humano. Deveras, a intensidade entre as 

radiações provenientes de aparelhos fixos ou móveis só traz uma distinção prática: a 

área de risco produzida. Enquanto a do aparelho fixo é de 3 (três) metros, a do móvel é 

de 2 (dois) metros. 

 

Contudo, em face da natureza de onda eletromagnética, a radiação 

se espraia pelo ambiente, transformando-o em área de risco, sobretudo se não houver 

blindagens nas divisórias e paredes, nem a utilização de proteção plumbíferos (vg: 

aventais de chumbo). Logo, o perigo existe até mesmo àqueles que trabalham nas 

proximidades do equipamento de raios-X móvel, sejam eles enfermeiros, médicos, 

técnicos de radiologia ou de enfermagem.  

 

A Nota Explicativa inserida pela Portaria n. 595/2015, ao Quadro 

Anexo da Portaria n. 518/2003, desprezou todas essas normativas e diretivas técnicas 

que sinalizam para o alto risco inerente ao trabalho de todos os profissionais que se 

expõem à radiação ionizante.” 

 

Ou seja, Excelência, o Ministério da Saúde reconhece, através de 

norma técnica (cópia integral desta em anexo), os efeitos deletérios à saúde dos 

pacientes dos hospitais pela exposição à radiação apenas por estarem sendo 

atendidos no mesmo ambiente em que for utilizado um aparelho móvel de raio-X em 

algum outro paciente. Exige-se a remoção dos pacientes não submetidos ao exame 

desse ambiente, e, se isso não for possível, demanda-se a utilização de proteção de 
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corpo inteiro e afastamento de no mínimo 2 metros do aparelho.  

 

E isso é reconhecido para pacientes que permanecem apenas 

temporariamente em tais ambientes, por horas, dias ou semanas. O que dizer, então, 

dos danos à saúde experimentados pelos profissionais da saúde que trabalham todos 

os dias, por anos a fio, nesses mesmos ambientes, sendo continuamente expostos, 

então, à mesma radiação temida pelo Ministério da Saúde! 

 

Comparece-se tal posicionamento do órgão de saúde com a 

afirmação, lançada em ata, que fundamentou a edição da Portaria 595: “a  exposição  à  

radioação, quando  do seu  acionamento,  é  desprezível  sendo que o  índice  de  

contaminação  e  de  acidente  com o uso desses equipamentos é zero”. 

 

Descobre-se, portanto, que tal afirmação mostra-se simplesmente 

falsa, e não obstante foi proferida pelo então Diretor do Departamento de Segurança e 

Saúde no Trabalho do MTE, alguém que, acredita-se, devia ter pleno conhecimento do 

que estava falando. 

 

Merece destaque ainda maior o parecer redigido pela engenheira 

Fernanda Giannasi, rico de informações técnicas que desconstroem, completamente, a 

“tese” reproduzida na Portaria 595 do alegado “risco zero de contaminação por 

aparelhos de Raio-X móvel”: 

 

 

“O adicional de periculosidade (30% sobre o salário) para radiação 

ionizante foi instituído pela Portaria nº. 3.393 de 17/12/1987 (em anexo), sob a 

consideração de que “qualquer exposição do trabalhador às radiações ionizantes ou 

substâncias radioativas é potencialmente prejudicial à sua saúde”. A referida portaria 

foi editada durante a administração do então Ministro Almir Pazzianotto Pinto, logo 
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após o acidente com o Césio-137 ocorrido na cidade de Goiânia/GO, que teve início 

em 13 de setembro de 1987 e configurou grave episódio de contaminação por 

radioatividade, considerado o maior acidente radiológico do mundo. Os técnicos da 

CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), que até então só recebiam o adicional 

de insalubridade em grau máximo (40% do salário mínimo), exerceram grande pressão 

para a edição da referida portaria. 

(...) 

Em 2002 houve uma articulação junto do então Ministro do Trabalho, 

Paulo Jobim Filho, por parte dos donos de hospitais e de serviços radiológicos, para 

suprimir o adicional de periculosidade por radiação ionizante, no qual foram bem 

sucedidos com a edição da Portaria nº. 496 de 11.12.2002, em anexo, que revogou a 

Portaria nº.  3.393, sob a alegação de que ela não encontrava amparo no então artigo 

193, caput, da CLT.  

  

  Em abril de 2003, o Ministro Jaques Wagner editou a Portaria nº.  

518 de 4/4/2003, em anexo, revogando a de número 496/2002, restituindo o adicional 

de Periculosidade nos mesmos moldes da Portaria nº. 3.393 de 17/12/1987 e com os 

mesmos considerandos e resoluções da mencionada Portaria nº. 3.393/1987. Da 

mesma forma, refere que o quadro era o aprovado pela CNEN, autoridade maior do 

país na regulação e fiscalização das atividades que envolvam energia nuclear. Detalhe 

importante no artigo 2º.,  é o de assegurar “ao empregado nas condições elencadas no 

Quadro a que ser refere o artigo 1º.  o adicional de periculosidade previsto no artigo 

193 da CLT”. Em nenhum momento também a referida Portaria exigiu o caráter 

permanente para exposição à radiação.  

  

  Em 8/5/2015, o Ministério do Trabalho e Emprego, atendendo 

novamente à reivindicação do setor patronal, através da Portaria nº. 595/2015, 

assinada pelo atual titular, Manoel Dias, eliminou do quadro para percepção do 

adicional de periculosidade “as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
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equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico” e eliminou das áreas de 

risco as “emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 

internação”, porque considerou que não são salas de irradiação em razão do uso do 

equipamento móvel de Raios X”. A referida alteração se deu mediante a inclusão de 

Nota Explicativa no final do Quadro Anexo da Portaria nº. 518/2003 e foi amparada 

pela Nota Técnica nº. 75/2015/CGNOR/DSST/SIT, que alterou o anexo “Atividades e 

operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas” da Norma 

Regulamentadora nº. 16 (NR16) e embasou a edição da Portaria nº. 595/2015. 

Estranha-se que embora a CNEN seja a autoridade maior do país na regulação e 

fiscalização das atividades que envolvam energia nuclear, tal qual os órgãos de 

Vigilância Sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a quem cabe por 

delegação exarada na Portaria SVS/MS n°. 453, de 1 de junho de 1998, o 

licenciamento dos estabelecimentos que empregam os raios-x diagnósticos, assim 

como a fiscalização do cumprimento da legislação de radioproteção nos setores de 

saúde e odontologia, ambas instituições sequer foram consultadas ou ouvidas nas 

reuniões da Comissão Tripartite Paritária e Permanente (CTPP)2 onde ocorreram as 

discussões para edição da Portaria nº. 595/2015. 

(...) 

A Nota Técnica nº. 75/2015/CGNOR/DSST/SIT, que alterou o anexo 

“Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas” da Norma Regulamentadora nº. 16 (NR16) e embasou a edição da Portaria 

nº. 595/2015, fundamenta essa alteração no fato de que o adicional de periculosidade 

seria “representado pelo contato permanente do empregado com materiais ou formas 

de energia que eventualmente podem reagir e atingir a integridade física de forma 

violenta (...)”. Trata-se premissa equivocada já que não se exige o contato permanente 

para a configuração do risco que enseja o recebimento do adicional de periculosidade 

(Súmula 364/TST). Ademais, conforme acima ressaltado, as Portarias nºs. 3.393/1987 

e 518/2003, ao instituírem o adicional de periculosidade para radiação ionizante, não 

consideraram a “permanência” um requisito, a evidenciar a insubsistência do 
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fundamento adotado na Nota Técnica nº. 75/2015/CGNOR/DSST/SIT, que embasou a 

Portaria nº. 595/2015.  Além disso, o operador de equipamento de Raio-X não opera 

somente o aparelho móvel, como também o fixo, já que ele é profissional qualificado 

em radiologia e não somente para um tipo de aparelho. O trabalhador deve ser 

monitorado, segundo normas de proteção radiológica, com dosímetros individuais para 

medir a intensidade da radiação, que tem efeito cumulativo no organismo humano, 

podendo levar a danos de caráter teratogênico e mutagênico.   

  

 2) A Convenção 115 da OIT, ‘sobre a Proteção Contra as 

Radiações, 1960’, ratificada pelo Brasil, preconiza em seu artigo 12º. que “Todos os 

trabalhadores diretamente sujeitos a trabalhos sob radiação devem submeter-se a um 

exame médico apropriado antes ou pouco tempo depois da sujeição a tais trabalhos, e 

submeter-se ulteriormente a exames médicos com intervalos adequados”. Em nenhum 

momento se diferencia a exposição entre aparelhos fixos ou móveis.   

  

 3) Não há doses seguras de exposição ao raio-x. Atualmente, as 

denominadas “baixas” doses de radiação são as mais estudadas pelos efeitos de longa 

latência e pelos efeitos crônicos causados, relacionados principalmente ao câncer. 

Enquanto as denominadas “altas” doses têm efeitos agudos e causam acidentes, com 

vítimas em geral fatais (tais como nos acidentes de Fukushima, Chernobyl, Goiânia 

etc.), os efeitos das radiações nos seres humanos podem ocorrer de forma 

determinística ou estocástica. O primeiro efeito, causado de forma determinística, 

decorre da exposição a altas doses de radiações e tem como consequências a 

catarata, radiodermites, fadiga e náuseas, queimaduras, entre outros gravíssimos 

sintomas, e via de regra leva à morte. O segundo efeito, causado de forma estocástica, 

acontece com o acúmulo de pequenas doses a longo prazo e pode acarretar, entre 

outras intercorrências, câncer, sendo que os tecidos mais sensíveis à radiação são os 

gonadais, mamário, da medula óssea e linfático.  Desse modo, qualquer exposição à 

radiação ionizante acarreta risco à saúde e à vida do trabalhador. 
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3)  Caso pretendessem, com a Portaria nº. 595/2015, eliminar o 

direito ao adicional para outros trabalhadores presentes no ambiente onde o Raio X 

móvel é aplicado, e que, segundo os defensores desta tese questionável, não estariam 

diretamente envolvidos na operação, esta decisão deveria ter sido embasada em 

pressupostos técnicos de radioproteção e não em meros argumentos econômicos, 

como a justificativa utiliza de que “isso poderá gerar um passivo aos cofres públicos de 

mais de 1 bilhão de reais”, sic. Embora tenha sido a questão econômica a única razão 

para se propor a alteração ora questionada, na verdade sabemos que quando se 

realiza um Raio X, em qualquer serviço médico, diagnóstico ou odontológico, todos 

aqueles não diretamente envolvidos na sua realização, por questão de segurança, são 

convidados a se retirarem, ficando apenas os operadores com coletes e proteções à 

base de chumbo ou familiares, dependendo do grau de dependência do paciente e de 

sua idade.      Ninguém se expõe à radiação por mero deleite ou para usufruir de um 

“benefício” pecuniário, conhecedores que são dos malefícios provocados por este 

agente cancerígeno. Se os demais profissionais, não diretamente envolvidos na 

operação de Raio X, permanecem em seus postos de trabalho, nem sempre 

devidamente protegidos por falta do equipamento em número suficiente, é pelo alto 

grau de profissionalismo de que estão imbuídos.  

 (...) 

Portanto, não se pode afirmar que exista distância segura quando se 

fala em radiação X, pois sua interação com o organismo humano depende do grau de 

radiossensibilidade da célula e da dose de radiação absorvida. Além disto, há outras 

variáveis como o tipo de exame realizado e o equipamento utilizado. Existem feixes de 

radiação mais energéticos, ou seja, mais penetrantes que outros e ainda deve-se 

considerar a colimação3 do feixe de RX. De qualquer forma, pode-se utilizar a lei do 

inverso do quadrado da distância: a cada vez que se distancia do tubo, reduz-se a dose 

de radiação em progressão geométrica, seguindo a fórmula d² (sendo “d” a distância 

entre o observador e o tubo de RX). Então, sabendo a energia da radiação utilizada 
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para realizar o exame, é possível calcular a distância ”menos danosa”. Deve-se 

lembrar, entretanto, que, se o movimento de exames é muito intenso, qualquer 

distância pode apresentar riscos e o feixe primário da radiação ao incidir se espalha, 

sendo que, para esta radiação espalhada, vale a mesma regra. Em ambos os casos, 

na utilização dos aparelhos de Raio X, móvel como fixo, devem ser observados o 

disposto em ambas as legislações: a do Ministério da Ciência e Tecnologia. Comissão 

Nacional de Energia Nuclear. Resolução CNEN nº. 27/2005. Norma CNEN NN-3.01 - 

Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica (Diário Oficial da União da República 

Federativa do Brasil, Brasília, 06 jan. 2005) e da Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde. Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 

odontológico. Portaria nº. 453, de 1º de junho de 1998. (Diário Oficial da União da 

República Federativa do Brasil, Brasília, 1998). 

 

As considerações anteriores evidenciam que o manuseio e 

exposição às radiações emitidas pelo aparelho de Raio-X móvel podem, sim, 

indubitavelmente, acarretar riscos à saúde do trabalhador, a demonstrar, claramente, a 

insubsistência dos fundamentos da Portaria nº.  595/2015.  

  

  4)  No caso específico mencionado na Nota Técnica 75, que 

embasa a Portaria nº.  595/2015, “de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

outros profissionais que laboram em áreas tais como CTI adulto e infantil, emergência, 

UTI, sala de recuperação, unidade de internação” que poderiam pleitear o adicional, 

devemos observar que nestes serviços são constantes o uso de aparelhos móveis. 

Desse modo, não é possível afirmar com segurança que os referidos profissionais de 

saúde não estão expostos à radiação, evidenciando, mais uma vez, a insubsistência 

técnica da referida Portaria, já que não houve a consideração da área de risco, da 

tolerância e intensidade e frequência das radiações e das radiações secundárias que 

são também prejudiciais”.  
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Acrescente-se que o conteúdo da Portaria 595 incompatibiliza-se 

com a Convenção n. 115 da OIT, que dispõe sobre a proteção contra as radiações 

ionizantes, e que foi promulgada no Brasil através do Decreto Legislativo n. 2/1964, e 

que prevê, entre outras regras: 

 

“ARTIGO 2º 

 

1. A presente convenção se aplica a tôdas as atividades que 

acarretam a exposição de trabalhadores às radiações ionizantes, durante o trabalho. 

 

2. A presente convenção não se aplica às substâncias radioativas, 

seladas ou não, nem aos aparelhos geradores de radiações ionizantes, que, em razão 

das fracas doses de radiações ionizantes que podem emitir, ficarão isentos da sua 

aplicação segundo um dos métodos a serem empregados para aplicar a convenção, 

previstos no artigo 1º. 

(...) 

ARTIGO 7º 

 

1. No que diz respeito aos trabalhadores que são diretamente 

dedicados a trabalhos sob radiação, níveis adequados devem ser fixados, em 

conformidade com as disposições do artigo 6º: 

(...) 

ARTIGO 8º 

 

Níveis adequados devem ser fixados, em conformidade com as 

disposições do artigo 6º, para os trabalhadores que não são diretamente sujeitos a 

trabalhos sob radiação, mas que permanecem ou passam em lugares onde podem 

estar expostos às radiações ionizantes ou às substâncias radioativas. 
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Note-se que a convenção chega a aventar a hipótese de não 

aplicação com relação a aparelhos com “fracas doses de radiações ionizantes que 

podem emitir”, mas nesse caso exige a norma que tal circunstância seja comprovada 

“segundo um dos métodos a serem empregados para aplicar a convenção”, condição 

que jamais foi sequer aventada no âmbito da CTPP. Aliás, a convenção inteira foi 

ignorada durante os debates em torno da Portaria 595. 

 

Tão numerosos são os vícios cometidos (“desaparecimento” dos 

autos de processo administrativo; ausência de discussão ou mesmo apresentação de 

qualquer subsídio científico; completa desconsideração do regulamento que disciplina o 

processo de alteração de normas relacionadas a saúde e segurança no âmbito do 

TEM; enorme pressa na aprovação da portaria, chegando a se dar por concluídos os 

debates antes mesmo da manifestação da bancada dos trabalhadores na Comissão; 

enunciação de evidentes falsidade a respeito de suposto “risco zero” para aparelhos 

móveis de  raio X, não obstante seja reconhecido o risco em normativa procedente da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear e do Ministério da Saúde; alegação de que o 

respaldo normativo ao “rito” adotado estaria em parecer elaborado após os fatos; 

propósito confessado nas atas de consumar a mudança como forma de interferir em 

decisões e perícias judiciais, etc.) que não há como deixar de aventar a possibilidade 

de que a edição dessa Portaria decorra de delito ou ato de improbidade, ou seja, risco 

de que a mudança tenha sido “comprada” ou “encomendada” por interesses patronais, 

os quais foram beneficiados pela mudança em valores que provavelmente alcançam, 

se considerado todo o país, a vários bilhões de reais. Por óbvio, tal investigação 

extrapola o âmbito trabalhista, e para permiti-la procedeu o MPT ao encaminhamento 

de representação ao MPF, para as providências que forem julgadas cabíveis. 

 

Designou o MPT, por fim, audiência administrativa com o Ministério 

do Trabalho e Emprego, com o propósito de conceder ao órgão um prazo para 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

 

 35 

reabertura das discussões em torno do assunto, agora com a observância da Portaria 

1.127/2003 e com apoio em subsídios científicos concretos. 

 

Em resposta, declarou o MTE (vide anexo 17), singelamente, que 

não haveria comparecimento à audiência designada, por “impossibilidade”, não sendo 

apresentada qualquer justificativa, ou qualquer manifestação subsequente, assumindo 

de forma inequívoca a postura de resistência a qualquer regularização. 

 

Impõe-se, por todos esses motivos, incluindo copiosos vícios formais 

e materiais, que seja declarada a nulidade da Portaria, e, portanto, a ausência de 

geração de quaisquer efeitos jurídicos válidos, condição para o conhecimento dos 

pedidos formulados com relação aos demais réus. 

 

 

 1.2) DA CONDUTA DA UNIMED E UNIMAGEM 

 

 

À vista do exposto no item anterior, pode-se aquilatar a seriedade do 

assunto em discussão, e a necessidade de se dar atenção à forma como o trabalho 

dos profissionais da saúde expostos à radiação por aparelhos móveis de raio-X vem 

ocorrendo, particularmente após a inacreditável Portaria 595. 

 

Requisitou-se à UNIMED, responsável pelo Hospital São Paulo em 

Araraquara, para que apresentasse “cópia do PPRA e PCMSO atualizados no que se 

refere à atividade de operação de aparelho móvel de radiologia, e cópia dos holerites 

de todos os funcionários que laboram nessa atividade no hospital”. 

 

Em resposta, apresentou a UNIMED a petição datada de 06/10/2016 

(anexo 1), afirmando que: 
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 “a investigada não possui serviços de diagnósticos por imagens 

próprias, sendo que se utiliza de serviços credenciados... 

 

Os serviços são prestados para pacientes externos e internos desta 

investigada e para a comodidade de seus usuários locou espaço em suas 

dependências para a clínica especializada UNIMAGEM – MAXI MEDICAL... 

 

Dessa forma, inexistindo trabalhadores da empresa investigada que 

atuem no ramo de imagem e raio ‘X’, fica demonstrada a impossibilidade da juntada de 

cópia dos holerites de todos os funcionários que atuam nessa atividade”.  

 

À vista disso, incluiu-se ao polo passivo do inquérito a UNIMAGEM, 

e expediu-se a ela idêntica requisição.  

 

Em resposta, apresentou a UNIMAGEM a petição de 08/11/2016 

(anexos 8 a 12), tendo sido requerida pelo MPT à empresa sua complementação, da 

seguinte forma: “informando em que ambientes do hospital trabalham os operadores de 

Raio X móvel, qual a frequência diária e semanal de realização de operações com 

esses aparelhos nesses ambientes, e se em tais ambientes trabalham no mesmo 

espaço outros profissionais, vinculados à Unimagem ou à Unimed, especificando-os”. 

 

Declarou a UNIMAGEM, então, através da resposta de 21/11/2016: 

 

“Os operadores de Raio-X Móvel trabalham em todos os ambientes 

do prédio do Hospital São Paulo exceto recepção ou setor administrativo, nos andares 

térreo, primeiro, segundo e terceiro.  

 

As operações com Raio-X Móvel são executadas nos Quartos 
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(leitos) com toda proteção através de avental de chumbo, protetor de tireóide, luvas e 

óculos pumbliferos, respeitando a distância entre operador e maquina e paciente e 

maquina, nos seguintes ambientes:  

 

UTI Adulto e Neonatal –Diariamente.  

 

Centro Cirúrgico – Eventual - Em média 3  vezes por semana. 

 

Unidade de Emergência – Eventual - Em média 1 vez por semana.  

 

Berçário – Eventual - Em média 3 vezes por mês.  

 

Durante a execução das operações de Raio-X não ficava presente 

outros profissionais, apenas o operador com exceção a unidade de UTI Neonatal e 

Berçário onde uma única pessoa funcionário da Unimed e com toda proteção 

adequada, participava da operação para segurar o paciente, pois eram recém nascidos 

ou crianças que precisavam de ajuda para serem imobilizadas”. 

 

Ou seja, Excelência, os aparelhos móveis de raio-X são utilizados 

em todos os ambientes do hospital em que há pacientes, sendo nas UTIs de forma 

diária.  

 

Não se crê na afirmação da empresa de que “durante a execução 

das operações de Raio-X não ficava presente outros profissionais, apenas o operador” 

(salvo UTI Neonatal e Berçário). Tal ponto terá que ser esclarecido mediante prova 

pericial e testemunhal, pois não parece crível que na rotina de funcionamento de uma 

UTI ou de um centro cirúrgico os pacientes, alguns de condição grave, correndo risco 

de morte, seriam mantidos, ainda que por pouco tempo, sem o acompanhamento de 

algum profissional da enfermagem.  
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De qualquer forma, a UNIMAGEM expôs, claramente, a falsidade 

lançada pela UNIMED em sua petição, pois revelou que na UTI Neonatal e no Berçário, 

nos quais o aparelho é utilizado diariamente, o seu operador, funcionário da 

UNIMAGEM, é auxiliado por um funcionário da UNIMED, ou seja, os dois trabalham 

lado a lado.  

 

Intimada a explicar a contradição, alterou a UNIMED, através da 

petição de 09/12/2016 (anexo 14), completamente sua versão anterior, afirmando 

agora que funcionários seus trabalham sim em colaboração com os da UNIMAGEM, na 

UTI Neonatal e no Berçário, “ainda assim de forma eventual e esporádica” (ao 

contrário, portanto, do revelado pela UNIMAGEM, que fala em utilização diária).  

 

Afirmou ainda a UNIMED que seus funcionários, ao realizar essas 

atividades, utilizariam EPIs como avental de chumbo e óculos, circunstância que 

também desperta suspeitas, dado que a existência do agente de risco, e portanto a 

necessidade da utilização dos EPIs, não se encontra especificada no PPRA e no 

PCMSO, como afirmou a cooperativa em sua manifestação anterior. 

 

A teor das respostas, resta inequívoco que no mínimo esses 

funcionários da UNIMED, que trabalham lado a lado dos empregados da UNIMAGEM, 

não recebem qualquer adicional de periculosidade. Muito provavelmente, entretanto, o 

universo de lesados é superior a isso, o que só poderá ser descoberto – dado que a 

UNIMED, comprovadamente, mentiu ao MPT em sua primeira manifestação, e poderá 

ter também enunciado falsidade em sua petição seguinte – mediante perícia.  
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2) DOS PEDIDOS: 

 

 

Ante o exposto, requer o Ministério Público do Trabalho: 

 

a) Que seja declarada a nulidade da Portaria n. 595, de 07 de 

maio de 2015, do Ministério do Trabalho e Emprego; 

 

b) que sejam condenadas as rés UNIMED e UNIMAGEM à 

obrigação de pagar o adicional de periculosidade a todos os seus empregados que 

laborem expostos à radiação ionizante, inclusive a procedente de aparelhos móveis de 

raio-X, sempre que a exposição ocorrer de forma habitual, ainda que intermitente, sob 

pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), por trabalhador atingido, 

revertendo-se eventuais multas em favor de projetos, iniciativas e/ou campanhas 

capazes de beneficiar trabalhadores coletivamente considerados em municípios 

abrangidos pela circunscrição desta Vara do Trabalho, a serem especificados em 

liquidação, mediante indicação pelo Ministério Público do Trabalho e aprovação por 

este Juízo. 

 

Requer ainda o Parquet: 

 

c) a citação dos reclamados para, querendo, comparecer à 

audiência e nela apresentar a defesa que tiverem, assumindo, caso não o façam, os 

efeitos decorrentes da revelia e confissão, com o regular processamento do feito até o 

seu final, incluindo a manutenção da medida antecipatória, julgando-se os pedidos 

totalmente procedentes. 

 

Pugna pela produção de provas por todos os meios admitidos em 

direito, incluindo a realização de perícia, que desde já expressamente se requer. 
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3) DO VALOR DA CAUSA: 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

Nesses termos, pede deferimento.    

          

 

     Araraquara, 01 de junho de 2017  

      

 

 

              RAFAEL DE ARAÚJO GOMES 

                                                       Procurador do Trabalho 


