
Andamento atual dos processos judiciais referentes ao adicional de irradiação 

ionizante e a gratificação por trabalhos com raios X e substâncias radioativas com 

destaque para as principais ocorrências. Consulta realizada em 23/11/2020 

 

Processo nº. 1015897.05.2018.4.01.3800  

 

Objeto: Ação civil pública com pedido liminar para impedir a suspensão do pagamento do 

adicional de irradiação ionizante (Orientação Normativa nº 04/2017) 

 

Autor: SINDICATO TRAB. ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERV. PUBL. 

FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Réus: UNIÃO FEDERAL e COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

 

Juízo: 21ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG 

 

Em 28/01/2019, foi deferida a liminar para ordenar às rés que suspendessem a limitação do 

pagamento do adicional de radiação ionizante somente para os substituídos que trabalhem em 

áreas controladas ou supervisionadas prevista na ON nº 04/2017, da Secretaria de Gestão de 

Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, e mantivessem o pagamento da rubrica à 

todos os servidores da CNEN em Belo Horizonte.  

 

Em 14/09/2020 foi proferida sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o 

pedido para declarar a ilegalidade dos artigos 7º e 8º da Orientação Normativa nº 04/2017 

MP/SEGEP e para assegurar a todos os servidores que exercem atividades no CTDN/CNEN de 

Belo Horizonte, substituídos na ação, o direito à manutenção do recebimento do adicional de 

irradiação ionizante nos moldes previstos no Decreto nº 877/93 que regulamenta a matéria. 

  

Contra a sentença, em 27/10/2020 a CNEN interpôs recurso de apelação, seguida da União, que 

interpôs recurso de apelação em 09/11/2020.  

 

Após abertura de vista para contrarrazões, o processo deverá ser remetido ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região para julgamento dos recursos.  

 

 

 

 



Processo nº. 1020117-75.2020.4.01.3800 

 

Objeto: Ação civil pública com pedido liminar para impedir a suspensão do pagamento dos 

adicionais ocupacionais (adicional de irradiação ionizante, gratificação por trabalhos com raios X 

e substâncias radioativas, insalubridade, periculosidade), adicional noturno e contra a norma que 

impede o cancelamento, prorrogação ou alteração de férias já marcadas, em relação aos servidores 

que se encontram em regime de teletrabalho ou afastados temporariamente do local de trabalho 

em virtude da  pandemia de COVID-19 (Instrução Normativa nº 28/2020) 

 

Autor: SINDICATO TRAB. ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERV. PUBL. 

FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Réus: UNIÃO FEDERAL e COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

 

Juízo: 5ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG 

 

Em 12/06/2020 o juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte declarou ser incompetente para 

julgar a demanda por motivo de conexão com outra ação e determinou a remessa dos autos à 5ª 

Vara Federal de Belo Horizonte /MG. 

 

Em 24/09/2020 foi indeferida a liminar e mantida a suspensão do pagamento dos adicionais 

ocupacionais (adicional de irradiação ionizante, gratificação por trabalhos com raios X e 

substâncias radioativas, insalubridade, periculosidade), adicional noturno e a vigência da norma 

que impede o cancelamento, prorrogação ou alteração de férias.  

 

Contra a decisão que indeferiu a liminar, em 28/09/2020 o SINDSEP interpôs recurso de 

embargos de declaração.  

 

Após abertura de vista para contrarrazões, o processo deverá ser remetido concluso ao juiz para 

o julgamento do recurso.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Processo nº. 1022988-78.2020.4.01.3800 

 

Objeto: Ação civil pública com pedido liminar para impedir a suspensão do pagamento da 

gratificação de raios X e da fruição dos 20 dias de férias semestrais bem como decretar a 

ilegalidade da supressão da gratificação de raios X e da limitação da fruição das férias de 20 dias 

semestrais com base nas condicionantes previstas no artigo 8º da Orientação Normativa nº. 

04/2017.  

 

Autor: SINDICATO TRAB. ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERV. PUBL. 

FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Réus: UNIÃO FEDERAL e COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

 

Juízo: 16ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG 

 

 

Em 27/07/2020 foi indeferida a liminar e determinada a suspensão do processo até que o Supremo 

Tribunal Federal decida a respeito no RE 1101937, que trata sobre a abrangência do limite 

territorial da eficácia das decisões em ação civil pública.  

 

Contra a decisão que indeferiu a liminar, em 12/08/2020, o SINDSEP interpôs recurso de agravo 

de instrumento para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.  

 

Em 15/09/2020 apresentadas contrarrazões pela União e em 07/10/2020 pela CNEN.   

 

O processo deverá ser remetido concluso para decisão da desembargadora relatora da 1ª Turma 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Processo nº. 0014893-62.2009.4.01.3800 

Objeto: Ação com pedido liminar para manter o pagamento cumulado da gratificação por 

trabalhos com raios X e do adicional de irradiação ionizante (Orientação Normativa nº 03/2008).  

 

Autor: SINDICATO TRAB. ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERV. PUBL. 

FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Réus: UNIÃO FEDERAL e COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

 

Juízo: 15ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG 

 

Em 29/03/2011, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido para declarar a invalidade 

do acórdão nº. 10382008 TCU e da Orientação Normativa da Secretaria de Recursos Humanos 

do MPOG nº 3 de 17/6/2008.  

 

Em 03/04/2019, foi publicado acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

favorável ao pedido de cumulação da gratificação de raios X e do adicional de irradiação ionizante 

 

Em 11/06/2019, foram opostos embargos de declaração pela CNEN. Em 13/08/2019, o SINDSEP 

impugnou os embargos. Em 16/08/2019, o processo foi concluso para relatório e voto.  

 

Em 15/03/2020, o processo foi migrado para o PJE (Processo Judicial Eletrônico) estando desde 

então em procedimento de migração do processo físico para o eletrônico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Processo nº. 0019661-31.2009.4.01.3800 

Objeto: Ação com pedido liminar para manter o pagamento cumulado da gratificação de raios X 

e do adicional de irradiação ionizante (Orientação Normativa nº 03/2008).  

 

Autor: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA 

NUCLEAR DE MINAS GERAIS - ASSEC/MG  

 

Réus: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

 

Juízo: 18ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG 

 

Em 10/05/2011, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido para declarar a invalidade 

da Orientação Normativa da Secretaria de Recursos Humanos do MPOG nº 3 de 17/6/2008, tendo 

sido antecipados os efeitos da tutela determinando que a ré restabelecesse imediatamente o 

pagamento da gratificação por trabalhos com Raios X aos associados da autora abrangidos pela 

sentença.  

 

Em 18/05/2015 foi publicado acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

favorável ao pedido de cumulação da gratificação de raios X e do adicional de irradiação ionizante 

 

Em 19/02/2016, foram opostos embargos de declaração pela CNEN. Em 16/05/2016, a ASSEC 

impugnou os embargos. Em 05/10/2016, os embargos de declaração foram rejeitados.  

 

Em 18/11/2016 a CNEN interpôs os recursos extraordinário e especial.  

 

Em 04/04/2017 os autos foram conclusos ao Vice Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para exame de admissibilidade dos recursos.  

 

Em 07/11/2020, o processo foi migrado para o PJE (Processo Judicial Eletrônico) estando desde 

então em procedimento de migração do processo físico para o eletrônico.  

 

 

 


