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OFÍCIO GABPRE   57/2020                                     Brasília, 31 de março de 2020 

 

A SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - HUB 

DRA. ELZA FERREIRA NORONHA 

SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE – 605 – ASA NORTE  

CEP:  70.840-901 

 

Assunto: Aumento do adicional de insalubridade. 

  

  Senhor Diretor, 

 

O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

DA 11ª REGIÃO – CREFITO 11 vem, por intermédio de seu Presidente, Sérgio Gomes de Andrade, 

apresentar considerações, para ao final requerer: 

Considerando a notória crise mundial na área de saúde, gerada pela pandemia do 

Covid-19, fato de conhecimento público e o qual tem recebido tratamento prioritário do Poder 

Executivo em todas as esferas; 

Considerando, dentre vários Decretos e outros importantes atos normativos 

exarados pelo Exmo. Dr. Ibaneis Rocha, Governador do DF, o Decreto nº 40.520 de 14/03/20 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

novo coronavírus; 

Considerando que o artigo 7º, XXII e XXIII combinado com o artigo. 39 parágrafo 

1º, todos da Constituição Federal de 1988, estipulam que o adicional de insalubridade é garantido por 

norma de ordem pública e está vinculado à segurança do trabalho, não podendo um ato administrativo 

negar tal pleito, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade. 

             Considerando que é vasta a contemplação do tema na legislação Constitucional e 

infraconstitucional. Nesse sentido contemplando tanto os Servidores ESTATUTÁRIOS, quanto os 

empregados públicos, esses submetidos ao regime CELETISTA;  

                Considerando que os SERVIDORES e EMPREGADOS PÚBLICOS tenham 

ingressado nessa administração da coisa pública, nos termos do artigo 37 inciso II da CF, ou seja, por 

http://www.crefito11.gov.br/
mailto:defis@ccrefito11.gov.br
mailto:atendimento@crefito11.gov.br
mailto:juridico@crefito11.gov.br


 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11ª REGIÃO-CREFITO 11 

PROCURADORIA JURÍDICA 

 

 
BRASÍLIA-DF -  SCS Quadra 08 – Venâncio Shopping – 4º andar - SL. 411 – Asa Sul - TEL/FAX.: (61) 3225-3700. CEP 70333-900 
GOIÂNIA – AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, 2341 – QD.  D-7 LOTES 67/70 – ED. CENTER SHOPPING TAMANDARÉ 
SLS. 201 E 202 – SETOR OESTE – TEL/FAX (62) 3091-1564 CEP 74125-904 

www.crefito11.gov.br    defis@ccrefito11.gov.br   atendimento@crefito11.gov.br juridico@crefito11.gov.br 

 

meio de difíceis e concorridos CONCURSOS PÚBLICOS, é essencial para essa construção analisar 

o centro de gravidade do direito pleiteado, vejamos: 

 

 

Aos servidores estatutários são submetidos ao regime jurídico dos servidores 

públicos da União, a Lei 8.112/90:       

Art. 68.  Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres 

ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco 

de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 

                   Considerando que o dispositivo do artigo 68 da Lei 8.112/90 sofre regulamentação 

federal no artigo 12, inciso I da Lei 8.270/91, vejamos: 

 

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: 

I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, 

médio e máximo, respectivamente; 

 

Considerando que concessão do adicional de insalubridade é norma constitucional, 

portanto, de ordem pública, os empregados públicos também percebem esse montante pecuniário 

quando desenvolvem suas atividades típicas em circunstâncias excepcionais, vejamos: 

 

Art. 192- O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites 

de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% 

(vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo 

se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 

 

 

Considerando a importância da equiparação na ampliação de direitos a todos aqueles 

profissionais que se submetam a prestação de serviços de mesma natureza e em mesmas condições, 

observando que no caso em tela existem no âmbito do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 

BRASÍLIA - HUB, ESTATUTÁRIOS e CELETISTAS, na condição de agentes públicos, e em 

sentido amplo conforme preconiza o Professor CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, todos 

SERVIDORES. 

 

Considerando o exposto em face ao Princípio mandamental da impessoalidade, 

constitucionalmente expresso no caput do artigo 37 da Carta Constitucional de 1988, o qual consagra 

a importância da promoção da igualdade, no mais amplo de seus sentidos; 
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Considerando que FISIOTERAPEUTAS e TERAPEUTAS OCUPACIONAIS que atuam 

nas administrações públicas, estão submetidos à uma patologia desconhecida, desmedida, 

imensurável e sem comprovado método de prevenção, o que os coloca em circunstância de 

vulnerabilidade jamais vivenciada;  

 

Em face do exposto, requer de forma emergencial a CONCESSÃO DO ADICIONAL 

DE INSALUBRIDADE NO NÍVEL MÁXIMO DE 40%, sobre o salário base, tanto aos 

ESTATUTÁRIOS quanto aos CELETISTAS. Estamos diante de circunstâncias jamais 

vivenciadas, em um regime excepcional e por isso a necessidade de que a Administração de forma 

efetiva garanta àqueles que estão no epicentro do contágio do COVID-19, o reconhecimento de suas 

contribuições.  

 

A medida em tela deve ser aplicada desde o dia 18/03/2020. Reitero ainda que tal ação 

deverá ser estendida a TODOS OS PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS 

OCUPACIONAIS QUE ATUEM no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - HUB. 

 

Diante da urgência do requerimento e a suspensão do atendimento presencial no 

CREFITO 11, solicitamos que o envio da resposta seja encaminhada no prazo de 5 (cinco) dias para 

os endereços eletrônicos: presidente@crefito11.gov.br, mariano.corregedoria@crefito11.gov.br, 

 jurídico@crefito11.gov.br. 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

DR. SERGIO GOMES DE ANDRADE 

Presidente do CREFITO 11 
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