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PARECER nº 16/2020/TRM/PGUERJ-08/PGUERJ

Assunto: Adicional de insalubridade 

Adicional  de  Insalubridade.  Base  de  cálculo.  Lei

Estadual  nº  1.270/87.  Enunciado  de  súmula

vinculante  nº  4.  Vedação  da  utilização  do  salário

mínimo  como  indexador  de  base  de  cálculo.

Entendimento do STF no sentido de que a alteração

da base  de cálculo  não pode ser feita por decisão

judicial. Necessidade de advento de lei. Manutenção

do salário mínimo até que  seja editada lei fixando

nova  base  de  cálculo.  Ato  Executivo  nº  49/93.

Pandemia mundial do novo coronavírus  (Sars-Cov-

2),  causador  da  doença  Covid-19. Realização  de

perícia  técnica  para  averiguar  o  percentual  de

adicional  de  insalubridade  a  ser  conferido  aos

servidores  do  HUPE  e  da  PPC,  conforme  Ato

Executivo nº 049/93.

À I. Subprocuradora-Geral da UERJ,

Trata-se de consulta jurídica feita pelo Magnífico Reitor referente a pleito do

Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais no Estado do Rio de

Janeiro – SINTUPERJ relativo ao adicional de insalubridade. 

Em síntese,  o SINTUPERJ reivindica em prol  dos trabalhadores do Hospital

Universitário  Pedro  Ernesto  -  HUPE e  da  Policlínica  Piquet  Carneiro  -  PPC:  (i)  a

desvinculação do pagamento do adicional de insalubridade ao salário mínimo de 2015,

sob o fundamento de ser ilegal, de traduzir a defasagem do pagamento e de desvalorizar

o profissional de saúde; (ii) o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo

de  40% do  salário  base  enquanto  durar  o  estado  de  emergência  ou  de  calamidade
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pública, sob o argumento de que a lei proíbe a vinculação do salário mínimo e de que os

profissionais  de  saúde  estão  expostos  ao  grau  máximo  de  insalubridade;  e  (iii)  o

pagamento do adicional de insalubridade em grau médio de 20% do salário base após o

fim da  situação de emergência ou de  calamidade pública,  considerando ser  ilegal  a

vinculação ao salário mínimo. 

Da  análise  da  mensagem  eletrônica  enviada  pela  Coordenadora  Geral  do

SINTUPERJ, Srª Regina Souza, verifica-se que menciona ter sido solicitado auxílio à

Deputada  Estadual  Enfermeira  Rejane,  inclusive,  como  o  encaminhamento  de

argumentos  jurídicos,  a  fim  de  que  possa  articular  um  projeto  de  lei  junto  ao  I.

Governador do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista sua competência de iniciativa

de lei sobre o assunto. 

A solicitação foi encaminhada, por meio eletrônico, pelo Magnífico Reitor ao I.

Procurador-Geral da UERJ, que a remeteu à I. Subprocuradora-Geral da UERJ, que, por

sua vez, designou esta subscrevente, integrante da Procuradoria de Recursos Humanos –

PG-08.

É o relatório. Passo a opinar.

A Lei 6.701, de 11 de março de 2014, que reestrutura o plano de cargos, carreiras

e remuneração do quadro de pessoal dos servidores técnico-administrativos da UERJ,

dispõe que o adicional de insalubridade integra a remuneração básica dos servidores,

mas não estabeleceu a base de cálculo a ser adotada.  Sendo, portanto,  omissa nesse

ponto.

Art. 12 - A remuneração básica dos servidores integrantes
das  carreiras  previstas  nesta  Lei  será  composta  das
seguintes parcelas:

I  –  vencimento-base,  nos  valores  indicados  nas  tabelas
constantes do Anexo III desta Lei;

II – adicional de tempo de serviço;
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III – os auxílios creche, alimentação e excepcional;

IV – adicionais de insalubridade e periculosidade;

V – verba de representação judicial.

Todavia,  a  Lei Estadual nº 1.270, de 22 de dezembro de 1987,  que dispõe

sobre  concessão  dos  adicionais  de  insalubridade  e  periculosidade  aos  servidores  da

Administração Direta ou Autárquica do Estado do Rio de Janeiro – o que alcança os

servidores  da  UERJ –,  estabelece  no  art.  1º,  caput,  que  “os  adicionais  de

insalubridade e de periculosidade poderão ser concedidos aos servidores de qualquer

órgão  da  Administração  Direta  ou  Autárquica,  que  trabalham  efetivamente  em

unidades prestadoras de serviços de saúde e em ambientes inflamáveis ou explosivos,

através iniciativa das repartições interessadas”.

Cumpre observar que a referida lei, no parágrafo único do art. 1º, prevê que “os

benefícios de que trata o presente artigo serão fixados pelo Secretário de Estado de

Administração, para ambos os casos,  dentro dos limites e na forma estabelecida na

Consolidação das leis do Trabalho, após parecer técnico dos órgãos competentes das

Secretarias de Estado que derem origem aos processos reivindicatórios” (grifei).

Acerca do tema, o art.  192 da CLT1,  com a redação dada pela Lei 6.514/77,

dispôs que a base de cálculo do adicional de insalubridade será o salário mínimo da

região e que os percentuais serão de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e

10% (dez por cento).

Na mesma linha, o AEDA nº 049/93 dispõe no parágrafo único do art. 2º, que “o

adicional  de  insalubridade  será  concedido  nos  percentuais  de  40% (quarenta  por

cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), em relação, respectivamente, aos

graus máximo, médio e mínimo, calculados sobre o salário mínimo vigente”.

1 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. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977).
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Ocorre que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 7º,

inciso IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim2. Porém, o disposto

no art. 192 da CLT foi mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Senão, vejamos:

Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Mesmo na
vigência da CF/88: salário mínimo. 
(TST, SDI-1, Orientação Jurisprudencial nº 2)

O  Supremo  Tribunal  Federal,  por  sua  vez,  editou  o  enunciado  de  súmula

vinculante nº 4, com a seguinte redação: “salvo nos casos previstos na Constituição, o

salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem

de  servidor  público  ou  de  empregado,  nem  ser  substituído  por  decisão  judicial”

(grifei).

Registre-se que o Recurso Extraordinário  nº  565.714 (Dje  08/08/2008)  foi  o

precedente representativo do referido enunciado, cuja ementa do acórdão segue abaixo.

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ART.  7º,  INC.  IV,  DA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO

ART.  3º,  §  1º,  DA LEI  COMPLEMENTAR  PAULISTA N.

432/1985  PELA  CONSTITUIÇÃO  DE  1988.

INCONSTITUCIONALIDADE  DE  VINCULAÇÃO  DO

ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  AO  SALÁRIO

MÍNIMO:  PRECEDENTES.  IMPOSSIBILIDADE  DA

MODIFICAÇÃO  DA  BASE  DE  CÁLCULO  DO

BENEFÍCIO  POR  DECISÃO  JUDICIAL. RECURSO

EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV

do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa

2 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: 
(…)
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais  básicas  e  às  de  sua  família  com moradia,  alimentação,  educação,  saúde,  lazer,  vestuário,
higiene,  transporte  e  previdência  social,  com  reajustes  periódicos  que  lhe  preservem  o  poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
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ser  aproveitado  como  fator  de  indexação;  essa  utilização

tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de

aumentos  que  ensejaria  se  admitida  essa  vinculação  (RE

217.700,  Ministro  Moreira  Alves).  A norma constitucional

tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo

gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente

relacionado  com  o  acréscimo.  Essa  circunstância

pressionaria  reajuste  menor  do  salário-mínimo,  o  que

significaria obstaculizar a implementação da política salarial

prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República.

O aproveitamento do salário-mínimo para formação da

base  de  cálculo  de  qualquer parcela  remuneratória  ou

com  qualquer  outro  objetivo  pecuniário  (indenizações,

pensões,  etc.)  esbarra  na  vinculação  vedada  pela

Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de

não recepção pela Constituição da República de 1988 do Art.

3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São

Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de

concessão  de  adicional  de  insalubridade  a  servidores

públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art.

42,  §  1º,  c/c  142,  §  3º,  inc.  X).  3.  Inviabilidade  de

invocação  do  art.  7º,  inc.  XXIII,  da  Constituição  da

República, pois mesmo se a legislação local determina a

sua  incidência  aos  servidores  públicos,  a  expressão

adicional  de  remuneração  contida  na  norma

constitucional  há  de  ser  interpretada  como  adicional

remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades

penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a

compor  a  sua  remuneração.  Se  a  Constituição  tivesse

estabelecido remuneração do trabalhador como base de

cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o

que  não  fez.  4.  Recurso  extraordinário  ao  qual  se  nega

provimento.” (STF – RE nº 565.714 – Tribunal Pleno – Rel.

Min. Cármen Lúcia – DJ: 30/04/2008, grifei).          
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No  caso  apreciado,  a  I.  Ministra  ressaltou  que  a  Constituição  Federal  não

estabeleceu   critério  ou  regra  para  o  pagamento  de  adicional  de  insalubridade  a

servidores públicos civis e que o art. 39, §3º3 não inclui no rol de direitos aplicáveis aos

servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, que dispõe

ser um direito do trabalhador o “adicional de remuneração para as atividades penosas,

insalubres ou perigosas, na forma da lei”.

Todavia, apesar de inexistir parâmetro constitucional para a fixação da base de

cálculo do adicional de insalubridade para os servidores públicos, no caso analisado no

Recurso Extraordinário havia lei que conferia aos servidores tal direito. Por esse motivo,

não obstante a vedação do art. 7º, inciso IV, da CRFB/88, a I. Ministra entendeu que não

pode  o  Poder  Judiciário  estabelecer  que  a  base  de  cálculo  será  a  remuneração  do

servidor, sob pena de atuar como legislador positivo, e concluiu que a base de cálculo

do adicional de insalubridade, naquele caso, deveria ser o salário mínimo.  

De outro ângulo, é digno de registro que o TST alterou a redação do Enunciado

de Súmula nº 2284 para constar o salário básico como base de cálculo do adicional de

insalubridade e que o STF suspendeu a eficácia deste enunciado, em decisão proferida

na Reclamação nº 6266, da qual se extrai o trecho abaixo.

“Portanto,  mostra-se  inafastável  a  conclusão  de  que  a
decisão proferida pelo Plenário do TST, que editou a
Resolução 148/2008 e deu nova redação à Súmula 228
daquela Corte, ao estipular o cálculo do adicional de
insalubridade  devido  com  base  no  salário

3Art.  39. A União, os Estados,  o Distrito Federal  e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).
4 Súmula nº 228 (redação anterior  à suspensão pelo STF):  “A partir  de 9 de maio de 2008, data da
publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será
calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo”.
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profissional, contrariou o entendimento firmado por
esta Corte a respeito da aplicação do enunciado da
Súmula Vinculante 4. 
Isso  posto,  com  base  na  jurisprudência  firmada  nesta
Corte  (art.  161,  parágrafo  único,  do  RISTF),  julgo
procedente esta reclamação para cassar a Súmula 228
do  TST,  apenas  e  tão  somente  na  parte  em  que
estipulou o salário básico do trabalhador como base
de  cálculo  do  adicional  de  insalubridade  devido.”
Grifei.  (Reclamação  nº  6266  –  Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski – DJ: 11/04/2018. Trânsito em julgado em
11/05/2018).

A adoção do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade

foi  a  orientação  desta  Procuradoria  exarada  no  Parecer nº  02/TRM/PG-UERJ-

08/PGUERJ/2015 (processo administrativo nº E-26/007/4751/2014).

Vale destacar que a decisão prolatada no RE nº 565.714 continua a ser diretriz no

âmbito  do  STF.  Nesse  sentido,  o  Ag.  Reg.  no  RE  nº  1.098.970  e  o  ARE-AgR nº

691.665.

Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Direito  Administrativo.  3.  Adicional  de insalubridade e
gratificação. Piso salarial fixado em múltiplos do salário
mínimo.  Impossibilidade.  Súmula  Vinculante  4.  4.
Congelamento  da base de cálculo das  vantagens  até  o
advento de norma posterior. Possibilidade. Precedentes.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada.  6.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. (Ag. Reg. no RE nº 1.098.970-PI. Segunda
Turma.  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes.  Julgamento:
29/06/2018.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO.  AGRAVO INTERNO EM

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
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ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  BASE  DE
CÁLCULO.  VINCULAÇÃO  AO  SALÁRIO  MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DA
BASE  DE  CÁLCULO.  CONGELAMENTO.

PREDECENTES.  1.  O Supremo Tribunal  Federal,  no
julgamento do RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia,
sob  a  sistemática  da  repercussão  geral,  assentou  a
inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo
como base de cálculo de adicional de insalubridade,
nos termos do art. 7º, IV, da Constituição.  Por outro
lado, ficou assentado que,  quanto à correção monetária
da  sua  base  de  cálculo,  esta  Corte  já  decidiu  pela
possibilidade  do  congelamento  do  valor  até  que
legislação  superveniente  regulamente  a  matéria.
Precedentes.  2.  Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento”.  (ARE-AgR  691.665,  Rel.  Min.  Roberto
Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2018, grifei) 

Dessa mesma forma já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de

Janeiro, conforme ementa abaixo colacionada.

APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL  DE  ARARUAMA.  INCIDÊNCIA
DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  SOBRE  O
SALÁRIO  MÍNIMO  REGIONAL.  SENTENÇA  DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA.  1. Trata-se de ação pelo rito
ordinário  proposta  por  Jaqueline  Ferreira  Marinho  em
face  do  Município  de  Araruama,  na  qual  requer  a
condenação do réu a promover o cálculo do adicional de
insalubridade  pago  mensalmente  ao  servidor  sobre  o
valor  do  salário  mínimo  regional,  bem  como  pleiteia
reparação a título de dano moral. 2. Decreto Municipal nº
28  de  17/05/1988  que  estabeleceu  o  salário  mínimo
regional  como  base  de  cálculo  do  adicional  de
insalubridade  devido  aos  servidores.  3.  Entendimento
consolidado  do  Supremo  Tribunal  Federal  acerca  da
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inconstitucionalidade  da  utilização  do  salário  mínimo
como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos
termos  do art.  7º,  IV,  da  Constituição  Federal.  4.  Por
outro  lado,  ficou  assentado  que,  diante  da
impossibilidade  de  o  Poder  Judiciário  atuar  como
legislador  positivo,  as  leis  que  utilizam  o  salário
mínimo como indexador devem ser mantidas, até que
nova lei seja editada disciplinando a matéria, o que
não  ocorreu  na  hipótese  dos  autos,  não  havendo,
assim, qualquer violação à Sumula Vinculante nº4 do
STF, nem à Lei Estadual nº 103/2000. 5. Por isso, o
servidor,  efetivamente,  faz  jus  ao  cálculo  do  seu
adicional  de  insalubridade sobre  o  valor do salário
mínimo regional, até que o Município resolva editar
lei  específica  tratando  o  tema de  forma diversa. 6.
Desprovimento  do  recurso.  (TJ/RJ  –  Processo  nº
0005054-92.2014.8.19.0052.  Apelação.  17ª  Câmara
Cível.  Des(a).  Elton  Martinez  Carvalho  Leme  -  DJ:
22/11/2017, grifei).

De outro ângulo, é digno de registro que,  na hipótese de omissão legislativa, o

STF já entendeu que o Poder Judiciário pode integrar a norma para estabelecer o critério

de aferição do adicional de insalubridade, sendo vedada, na hipótese, a utilização do

salário mínimo.

“EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  AGRAVO

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  BASE  DE  CÁLCULO.
DISCIPLINA  NORMATIVA  INEXISTENTE.  OMISSÃO
LEGISLATIVA.  FIXAÇÃO  POR  DECISÃO  JUDICIAL.
LEGITIMIDADE.  JURISPRUDÊNCIA  DE  AMBAS  AS
TURMAS  FIRMADA  NO  SENTIDO  DA  DECISÃO
EMBARGADA.  PRECEDENTES.  ART.  332  DO  RISTF.  NÃO

CABIMENTO. 1. A jurisprudência de ambas as Turmas
desta  Corte  evoluiu  para  afirmar o  entendimento de
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que não viola os arts. 2º, 5º, II, 7º, IV, e 37, caput, da
Constituição  da  República  nem  contraria  a  Súmula
Vinculante nº 4 do STF a decisão que,  face a lacuna
normativa,  fixa  o  vencimento  básico  como  base  de
cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor
municipal. Precedentes. 2. Não se conhece dos embargos
de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas
as Turmas no sentido da decisão embargada (art. 332 do
RISTF),  a  evidenciar  a  superação  da  tese  assentada  no
aresto  cotejado.  Embargos  de  divergência  não
conhecidos.”  (RE  673644  AgR-EDv,  Rel.  Min.  ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2016.) (Grifei.) 

Acerca dos servidores desta Universidade, cumpre observar que a Constituição

do Estado do Rio de Janeiro prevê no art. 83, inciso XVIII5, o direito dos servidores

públicos civis à percepção de adicional de insalubridade na forma da lei.

A Lei Estadual nº 6.701/14 prevê a concessão de adicional de insalubridade,

todavia não estabeleceu a base de cálculo. Porém, a Lei Estadual nº 1.270/87, no

parágrafo único do art. 1º, estabeleceu que o benefício será fixado pelo Secretário

de  Estado  de  Administração,  “dentro  dos  limites  e  na  forma  estabelecida  na

Consolidação das leis do Trabalho, após parecer técnico dos órgãos competentes das

Secretarias de Estado que derem origem aos processos reivindicatórios”. Já o artigo

192 da CLT dispõe que a base de cálculo é o salário mínimo regional. 

Registre-se que as Leis Estaduais nº 6.842/14 e 6.855/14 não são aplicáveis aos

servidores da UERJ em razão de se destinarem a servidores de carreiras específicas. A

Lei nº 6.842/14, por exemplo, é aplicada apenas aos servidores da Secretaria de Estado

de Saúde e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro.

5 Art.  83 - Aos servidores públicos civis ficam assegurados,  além de outros que a lei estabelecer,  os
seguintes direitos: (….)
XVIII - redução da carga horária e adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei; 
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Desta forma, entendo que não há omissão legislativa (lacuna normativa) no

âmbito do Estado do Rio de Janeiro,  mas previsão legal de que a matéria será

tratada no âmbito do Poder Executivo em conformidade com o estabelecido pela

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, razão pela qual entendo ser adequado

seguir a diretriz estabelecida no RE 565.714, da relatoria da Min. Cármen Lúcia,

no sentido de que apesar de ser inconstitucional a utilização do salário mínimo

como base de cálculo do adicional de insalubridade, o Poder Judiciário não pode

atuar como legislador positivo,  de  forma que se  deve adotar o  salário  mínimo

regional como base de cálculo até que lei superveniente regulamente a matéria.

Ora,  se  não  é  dado  ao  Poder  Judiciário  atuar  como  legislador  positivo  e

considerando que há lei estadual que alcança esta Universidade e prevê a competência

do Secretário de Administração nos limites da CLT, entendo não ser possível a alteração

por ato normativo interno no âmbito da UERJ, de forma que a alteração da base de

cálculo do adicional de insalubridade pressupõe o advento de lei. 

Vale ressaltar  que a  Coordenadora Geral  do SINTUPERJ,  Srª  Regina Souza,

mencionou em mensagem eletrônica  que  foi  solicitado auxílio  à  Deputada  Estadual

Enfermeira Rejane, inclusive, como o encaminhamento de argumentos jurídicos, a fim

de que possa articular um projeto de lei junto ao I. Governador do Estado do Rio de

Janeiro, tendo em vista sua competência de iniciativa de lei sobre o assunto. 

Registre-se,  nesse  ponto,  que  a  base  de  cálculo  e  os  percentuais  fixados  no

AEDA nº  049/93  correspondem ao  previsto  no  art.  192  da  CLT,  conforme  diretriz

estabelecida na Lei Estadual nº 1.270/87. 

Vale ressaltar que o adicional de insalubridade dos servidores da Universidade

Estadual  do  Norte  Fluminense  Darcy  Ribeiro  –  UENF  também  é  regido  pela  Lei

Estadual nº 1.270/87, conforme estabelece expressamente a Lei Estadual nº 4.800/066.
6 Art.  29  -  Os  adicionais  de  insalubridade  e  de  periculosidade  serão  concedidos  de  acordo  com  a
legislação vigente aos servidores estatutários na forma da Lei Estadual Nº 1.270 de 22 de dezembro de
1987. 
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A Lei Estadual nº 5.380/09, por sua vez, dispõe que os servidores da Fundação

Centro  Universitário  Estadual  da  Zona  Oeste  –  UEZO  perceberão  “adicionais  de

insalubridade e de periculosidade, de acordo com a legislação vigente para os servidores

estatutários”7.

Desta  forma,  percebe-se  que  as  leis  que  versam  acerca  do  adicional  de

insalubridade dos  servidores  das  universidades  públicas  estaduais do Rio de Janeiro

convergem pela aplicação das diretrizes estabelecidas na Lei Estadual nº 1.270/87.

Quanto  ao  percentual  de  40%  de  adicional  de  insalubridade,  há  previsão

expressa no artigo 192 da CLT8, que é mencionado no art. 1º,  parágrafo único, da Lei

Estadual nº  1.270/87 como baliza para a  fixação do adicional  de insalubridade pelo

Secretário de Estado de Administração.

Nesse contexto, vale destacar que a fixação de percentual em 40% (quarenta por

cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento)  pressupõe realização de perícia

técnica a cargo da Comissão Técnica de Insalubridade e Periculosidade, constituída por

Médicos  do  Trabalho  e  Engenheiro  de  Segurança,  devidamente  qualificados  em

consonância com a NR 27, conforme previsto no art. 4º do  Ato Executivo nº 049/93 da

Reitoria, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade,

do qual ressalto também os artigos 2° e 6º. 

Art. 2º – Aos servidores estatutários ou celetistas que, no

exercício de suas atividades, habitualmente se exponham

a agentes nocivos à saúde, fora dos limites de tolerância

estabelecidos  pela  Norma  Regulamentadora  nº  15,  da

7 Art. 17. Além do vencimento, poderão ser pagos aos servidores do UEZO: 
I - adicionais de insalubridade e de periculosidade, de acordo com a legislação vigente para os servidores
estatutários; 
(...)
8 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. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977).
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Portaria  3214/78,  do  Ministério  do  Trabalho,  será

concedido  o  adicional  de  insalubridade,  cujo  grau

dependerá  da  verificação  técnica  a  ser  procedida  na

forma estabelecida neste Ato.

Parágrafo  único – O  adicional  de  insalubridade  será

concedido nos percentuais de 40% (quarenta por cento), 20%

(vinte  por  cento)  e  10%  (dez  por  cento),  em  relação,

respectivamente,  aos  graus  máximos,  médio  e  mínimo,

calculados sobre o salário mínimo vigente.

(...)

Art.  4º  –  Mediante  solicitação  formal  da  Chefia  ou  do

servidor,  a SRH, através do Departamento de Segurança e

Saúde  do  Trabalho  (DESSAÚDE),  com seus  profissionais

habilitados  na  forma  da  legislação  vigente,  promoverá  a

verificação  para  caracterização  e  classificação  de

insalubridade e de periculosidade, que deverá cingir-se, sob o

prisma  técnico,  aos  termos  do  contido  na  legislação

específica  e  nas  normas  aprovadas  pelo  Ministério  do

Trabalho.

Parágrafo único – A caracterização e a classificação de

insalubridade  e  periculosidade  serão  realizadas  através

de  perícia  técnica  a  cargo  da  Comissão  Técnica  de

Insalubridade e Periculosidade, constituída por Médicos

do  Trabalho  e  Engenheiro  de  Segurança,  devidamente

qualificados  em  consonância  com  a  NR  27,  sendo

preenchido o laudo pericial, conforme modelo anexo.

(…)

Art. 6º – As concessões dos adicionais serão efetivadas pelo

SRH,  de  acordo  com  as  conclusões  técnicas  contidas  no

laudo pericial.

Especificamente acerca do atual enfrentamento da pandemia mundial do novo

coronavírus  (Sars-Cov-2),  causador da doença Covid-19,  pelos servidores da saúde
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lotados  no  Hospital  Universitário  Pedro  Ernesto  -  HUPE  e  na  Policlínica  Piquet

Carneiro - PPC,  é possível que o percentual do adicional de insalubridade seja revisto

mediante realização de perícia, conforme dispõe o artigo 7º do Ato Executivo nº 049/93,

respeitados os limites previstos no parágrafo único do artigo 2º do referido ato normativo.

Art.  7º  – A  modificação  das  condições  do  local  de

trabalho,  após  a  medida  de  proteção  adequada,  bem

como a remoção ou relotação do servidor para outro local

poderão implicar alteração do percentual  ou suspensão

do pagamento dos adicionais. 

§1º  Sempre  que  ocorrer  qualquer  das  hipóteses  previstas

neste artigo, a Chefia do servidor deverá, obrigatoriamente,

solicitar reavaliação pericial à SRH.

§2º  Na  hipótese  anterior,  fica  assegurada  ao  servidor,  a

percepção  do  adicional  no  mesmo  percentual  que  vinha

percebendo, até a conclusão do novo laudo. 

(Grifei.)

Não  obstante  serem  notórios  o  alto  risco  de  contágio  por  coronavírus,

notadamente em ambiente hospitalar,  e a alta mortalidade decorrentes desse vírus, é

necessária a realização de perícia pelo DESSAUDE, não apenas em razão de haver

previsão em ato normativo, mas também em razão da expertise de tais profissionais.  

Ressalta-se  que  na  hipótese  de  ser  majorado  o  percentual  do  adicional  de

insalubridade em razão do coronavírus, após cessada a sua incidência, será necessária

uma nova perícia a fim de adequar o percentual à nova situação de normalidade.  

Vale registrar que o Anexo nº 14 da NR nº 15 contém a relação das atividades

que  envolvem agentes  biológicos,  cuja  insalubridade  é  caracterizada  pela  avaliação

qualitativa.  Nota-se  que  ao  estabelecer  os  graus  de  insalubridade,  é  mencionada  a

expressão “trabalho ou operações em contato permanente”9 (grifei).

9 Relação  das  atividades  que  envolvem  agentes  biológicos,  cuja  insalubridade  é  caracterizada  pela
avaliação qualitativa. 
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O contato  intermitente  com agentes  biológicos,  aferido  por  meio  de  perícia,

também enseja o direito à percepção do adicional de insalubridade. 

Nesse ponto, é relevante distinguir exposição meramente eventual de exposição

intermitente.  O contato eventual possui caráter esporádico, ou seja, é casual, fortuito,

que pode ou não ocorrer. Já o contato intermitente diz respeito à interrupção temporária

do ato, ou seja, um intervalo em uma atividade contínua. 

Diferentemente do contato eventual, o contato intermitente é fundamento

para a percepção do adicional de insalubridade, conforme estabelecido na Súmula

nº 47 do Tribunal Superior do Trabalho.

Súmula nº 47 do TST
INSALUBRIDADE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e
21/11/2003.
O trabalho executado em condições insalubres, em caráter
intermitente,  não  afasta,  só  por  essa  circunstância,  o
direito à percepção do respectivo adicional. 

Insalubridade de grau máximo: 
      Trabalho ou operações, em contato permanente com: 

-  pacientes  em  isolamento  por  doenças  infectocontagiosas,  bem  como  objetos  de  seu  uso,  não
previamente esterilizados; 

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); 

- esgotos (galerias e tanques); e 
- lixo urbano (coleta e industrialização). 

Insalubridade de grau médio:
  Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-

contagiante, em: 
-  hospitais,  serviços  de  emergência,  enfermarias,  ambulatórios,  postos  de  vacinação  e  outros

estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha
contato  com  os  pacientes,  bem  como  aos  que  manuseiam  objetos  de  uso  desses  pacientes,  não
previamente esterilizados); 

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e
tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais); 

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos; 
- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico); 
- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico); 
- cemitérios (exumação de corpos); 
- estábulos e cavalariças; e 
- resíduos de animais deteriorados. 
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Ante o exposto, opino:

(i) pela adoção do salário mínimo regional como base de cálculo do adicional de

insalubridade por esta Universidade, conforme disposto na Lei Estadual nº 1.270/87 e

no Ato Executivo nº 049/93, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo; e

(ii) pela  possibilidade  de  realização  de  perícia  técnica  a  cargo  da  Comissão

Técnica  de  Insalubridade  e  Periculosidade,  constituída  por  Médicos  do  Trabalho  e

Engenheiro  de  Segurança,  devidamente  qualificados  em  consonância  com  a  NR  27,

conforme previsto no art. 4º do Ato Executivo nº 049/93, com fito de reavaliar o percentual

de adicional  de insalubridade concedido aos servidores do Hospital  Universitário  Pedro

Erneto – HUPE e da Policlínica Piquet Carneiro – PPC, notadamente em razão e durante o

período  de  enfrentamento  da  pandemia  mundial  do  novo  coronavírus  (Sars-Cov-2),

causador da doença Covid-19, nos moldes do disposto no artigo 7º do  Ato Executivo nº

049/93,  respeitados os limites  previstos no parágrafo único do artigo 2º do referido ato

normativo.

Registre-se  que  na  hipótese  de  ser  majorado  o  percentual  do  adicional  de

insalubridade em razão do coronavírus, após cessada a sua incidência, será necessária uma

nova perícia a fim de adequar o percentual à nova situação de normalidade.  

Eis o parecer, s.m.j. 

À superior consideração.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2020.

Tatiane Ribeiro Melo
Procuradora da UERJ

Matr. nº 38.318-2
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VISTO 

Aprovo a divergência constante do Visto da Subprocuradora-Geral da UERJ, 

Dra. Renata de Barros Leão, sobre o parecer nº 16/2020/TRM/PGUERJ-08/PGUERJ, 

da lavra da Procuradora da UERJ, Dra. Tatiane Ribeiro Melo, que, em resposta à soli-

citação formulada pelo SINTUPERJ e pela Magnífica Reitoria da UERJ, entendeu que os 

adicionais de insalubridade e periculosidade têm como base de cálculo o salário mínimo 

nacional e não o piso regional da categoria. 

Como bem lembrado no visto parcialmente divergente, após a edição da Súmula 

Vinculante nº 4, pelo STF, que assim dispõe: "salvo nos casos previstos na Constituição, 

o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem 

de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial", o TST 

atribuiu nova redação à Súmula nº 228, que passou a ter o seguinte teor: "A partir de 9 de 

maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Fe-

deral, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério 

mais vantajoso fixado em instrumento coletivo". 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão monocrática do seu Pre-

sidente, no julgamento da Reclamação nº 6.266, proposta pela Confederação Nacional da 

Indústria - CNI, decidiu suspender os termos da referida súmula, "na parte em que 

permite a utilização do salário básico para calcular o adicional de insalubridade", por 

entender que, até que sobrevenha lei dispondo sobre a base de cálculo do adicional de 

insalubridade, e não havendo previsão normativa nesse sentido, essa parcela deveria con-

tinuar sendo calculada com base no salário mínimo, sendo vedada a substituição desse 

parâmetro por decisão judicial. 

Segundo o Ministro Gilmar Mendes, ao proferir a decisão liminar que suspendeu a 

aplicação da Súmula 228 do TST, na parte em que permitia a utilização do salário básico 

para calcular: 

“[...] no julgamento que deu origem à mencionada Súmula Vinculante nº 4 (RE 

565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Sessão de 30.4.2008 - Informativo nº 

510/STF), esta Corte entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar 

sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a incons-

titucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva” (grifei). 
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Essa compreensão foi reafirmada em outros precedentes do STF, como demonstra, 

exemplificativamente, o trecho do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julga-

mento do AI 344.269-AgR-AgR/SP, nestes termos: 

“É importante assinalar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no julga-

mento do RE 565.714/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, não obstante a diretriz que 

viria a ser consolidada na Súmula Vinculante nº 4/STF, reconheceu, ainda que de 

modo excepcional e sempre em caráter meramente supletivo, a possibilidade de 

utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem 

pecuniária de servidor público ou de benefício laboral de empregado, até a su-

perveniência de legislação pertinente ou, quando viável, de celebração de 

acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. 

Na realidade, esta Suprema Corte, ao assim decidir, construiu solução transitória 

destinada a obstar a ocorrência de indesejável estado de 'vacuum legis' (grifei). 

 

Outros precedentes do STF seguiram no mesmo caminho:  Rcl 11.441/PR e Rcl 

11.387/SP, ambas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 13.189/SP, de relatoria do 

Ministro Joaquim Barbosa; Rcl 10.039/SP, de minha relatoria; Rcl 12.546/DF, de relato-

ria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 11.423/ES, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, entre 

outras. 

Assim, diante da ausência de lei federal ou norma coletiva dispondo sobre a matéria, 

continua válida a disposição contida no artigo 192 da CLT, in verbis: "Art. 192 - O exer-

cício 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". (destaquei) 

Como bem demonstrado no Visto Divergente, não pode o intérprete determinar ou-

tra base de cálculo, diferente daquela indicada pela lei. 

Ademais, ainda está em vigor no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a regra da 

Lei Estadual n.º 1.270/87 que, em seu art. 1.º, §1.º, assim prevê: 

“Art. 1º - Os adicionais de insalubridade e de periculosidade poderão ser concedidos 

aos servidores de qualquer órgão da Administração Direta ou Autárquica, que traba-

lham efetivamente em unidades prestadoras de serviços de saúde e em ambientes 

inflamáveis ou explosivos, através iniciativa das repartições interessadas. 
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Parágrafo único - Os benefícios de que trata o presente artigo serão fixados pelo 

Secretário de Estado de Administração, para ambos os casos, dentro dos limites e na 

forma estabelecida na Consolidação das leis do Trabalho, após parecer técnico 

dos órgãos competentes das Secretarias de Estado que derem origem aos processos 

reivindicatórios”. 

A CLT estabeleceu no art. 192, que os percentuais de insalubridade e periculosidade 

serão aplicados sobre o salário-mínimo da região. 

Embora haja divergência jurisprudencial sobre o termo “salário-mínimo da re-

gião”, a Dra. Renata lembra que essa expressão é antiga e anterior à Constituição Federal 

de 1988, não se confundindo, apesar de sua literalidade, com o chamado “piso salarial 

regional” por categoria, que é fixado anual e regionalmente, por força do art. 1.º, da LC 

n.º 103/2000. 

Assim, como esclarecido no Visto Divergente, o piso salarial regional serve apenas 

às categorias nele descritas, mas não como salário mínimo geral da região e, por isso 

mesmo, ele não deve servir de base de cálculo dos adicionais citados, que deverão, con-

forme a decisão do STF, observar o salário mínimo nacional, nos termos do art. 7.º, inciso 

V, da CF e da Rcl 6266/DF do STF. 

Não se desconhece, porém, que o egrégio TST, conforme os precedentes abaixo, 

tenha permitido decisões que utilizam o “piso regional da categoria”, como base de cál-

culo do adicional de insalubridade, após a edição da súmula 04 do STF. Entretanto, são 

decisões que, como se verificou, contrariam o entendimento do STF na Rcl 6266: 

"RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCU-

LANTE 4 DO STF. Na ausência de lei ou norma coletiva estabelecendo parâmetro 

distinto a ser adotado, não há óbice a que se estipule o salário mínimo regional, 

vigente no âmbito o estado em que o reclamante exerce a sua profissão, como base 

de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. Recurso de revista não conhe-

cido". (RR - 10138-94.2015.5.15.0054, Relatora Ministra: Delaíde Miranda Arantes, 

Data de Julgamento: 13/6/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 16/6/2017 - 

grifou-se) 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍ-

NIMO REGIONAL. Ante a edição da Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal 

Federal, esta Corte, por meio da Resolução 148/2008 (DJ de 4 e 7/7/2008 - republi-

cada no DJ de 8, 9 e 10/7/2008) cancelou a Súmula 17, que consagrava a adoção do 
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salário profissional ou piso salarial como base de cálculo do adicional em tela e mo-

dificou a redação da Súmula 228. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da Reclamação 6.266-0/DF, suspendeu a aplicação da Súmula 228 do 

TST, consignando que, mesmo após a edição da Súmula Vinculante 4,"[...] o adici-

onal de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, 

enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção cole-

tiva". Assim, de acordo com o entendimento do STF, enquanto não for editada lei 

estabelecendo a base de cálculo do adicional de insalubridade, não incumbe ao Judi-

ciário Trabalhista definir outra base não prevista em lei, devendo permanecer o sa-

lário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Portanto, inexis-

tindo lei nova ou notícia de acordo ou convenção coletiva a respeito da base de cál-

culo do adicional de insalubridade, emerge, consentaneamente à decisão do Supremo 

Tribunal Federal, o estabelecido no art. 192 da CLT, que dispõe: "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. Pacificado 

pela Suprema Corte o entendimento no sentido de que, por ora, o adicional de insa-

lubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, tem-se que, 

havendo o Estado de Santa Catarina instituído salário mínimo regional, nos termos 

da sua competência constitucional, não há razão para afastar a literalidade do dis-

posto no art. 192 da CLT. Em se tratando de declaração de inconstitucionalidade 

sem pronúncia da nulidade da norma, o salário mínimo regional, a partir da 

data em que passou a vigorar, deve ser o critério a servir de base de cálculo do 

adicional de insalubridade até a sua superação, seja pela via legislativa, seja 

pela via da negociação coletiva. Precedentes. Recurso de revista conhecido e pro-

vido". (ARR - 202700-32.2006.5.12.0054, Relatora Ministra: Maria Helena Mall-

mann, Data de Julgamento: 4/5/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 6/5/2016 

- grifou-se) 

"ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DECISÃO RECORRIDA QUE FIXA O 

SALÁRIO-MÍNIMO REGIONAL COMO BASE DE CÁLCULO. A Súmula Vin-

culante nº 4 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, conforme o disposto no 

art. 7º, IV, da Constituição Federal, é descabida a utilização do salário-mínimo como 

base de cálculo do adicional de insalubridade. Apesar de se reconhecer a inconstitu-

cionalidade da utilização do salário-mínimo como indexador da base de cálculo do 

referido adicional, foi vedada a substituição desse parâmetro por decisão judicial. 

Assim, ressalvado meu entendimento no que tange às relações da iniciativa privada, 

o adicional de insalubridade deve permanecer sendo calculado com base no salário-

mínimo enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ordinária ou 
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norma coletiva específica. Precedentes da SBDI-1 do TST. Todavia, no caso ver-

tente, o Tribunal Regional determinou o cálculo do adicional de insalubridade tendo 

como base o salário-mínimo regional. Os Estados da federação, respaldados pelo 

próprio Texto Constitucional, podem, por lei estadual, instituir o respectivo salário-

mínimo, como fez o Estado do Rio Grande do Sul. Concluiu-se, assim, que a fixação, 

pelo Tribunal Regional, do salário-mínimo regional como base de cálculo do adici-

onal de insalubridade não contraria a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal 

Federal (CF, art. 103-A), nem mesmo o entendimento quanto à vedação de substi-

tuição do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, até 

que sobrevenha lei federal ou norma coletiva dispondo sobre a matéria. Isso porque 

extrai-se da decisão do STF que, havendo no Estado um salário mínimo fixado em 

lei, que vem a ser o menor salário a ser pago ao trabalhador, deve ser este o salário 

considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso de re-

vista não conhecido". (RR - 519-96.2012.5.04.0234, Relator Ministro: Luiz Philippe 

Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 13/5/2015, 7ª Turma, Data de Publica-

ção: DEJT 15/5/2015 - grifou-se) 

"RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE 

CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL. (ART 192 DA CLT, SÚMULA 228 

DO TST E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF). Embora a proibição expressa 

contida na Súmula Vinculante nº 04/STF de ser o salário mínimo utilizado como 

fonte diretiva de indexação da base de cálculo de vantagem de servidor público ou 

de empregado, deve, na ausência de edição de lei que regule a base de cálculo da 

parcela em debate, continuar sendo o salário mínimo o parâmetro de apuração do 

adicional, na forma do art. 192 da CLT. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta 

Corte entende que não contraria a Súmula Vinculante nº 4/STF a estipulação, medi-

ante lei, do salário mínimo regional como base de cálculo do adicional de insa-

lubridade. Recurso de revista não conhecido". (RR - 1900-47.2009.5.15.0135, Re-

lator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 30/4/2014, 3ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 9/5/2014 - grifou-se) 

Por fim, com relação à implementação do adicional, ratifico as conclusões da Dra. 

Renata, no sentido da inexistência de vedação legal, uma vez que a legislação que deter-

mina o pagamento com base no salário-mínimo é anterior ao estado de calamidade deter-

minado em razão da pandemia (art. 8, I, da LC 173/2020), não se tratando, da mesma 

forma, de concessão de aumento ou reajuste de remuneração, para os efeitos do art. 8.º, I, 

da LC n.º 159/2015. 
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Quanto à vedação do Decreto Estadual n.º 46.993/2020, entendo que a questão já 

foi debatida na manifestação da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Casa Civil 

e Governança, exarada no processo SEI-120001/004201/2020, relativo à Universidade 

Estadual do Norte Fluminense - UENF, no sentido da inaplicabilidade do Decreto Es-

tadual nº 46.993/2020 a autarquias e fundações da Administração Pública estadual 

dotadas de autonomia administrativa. 

No mesmo sentido foi o parecer desta Procuradoria, n.º 

34/2020/LSS/UERJ/PGUERJ09, também lançado no processo SEI-

120001/004201/2020, que ratificou a inaplicabilidade das disposições impostas pelo De-

creto 46.993/2020 à UERJ, em razão de sua autonomia administrativa e financeira, pre-

vistas no art. 207 da Constituição Federal e art. 309 da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Nesse parecer, foi ressaltado que: 

“Especificamente no que tange à autonomia financeira, a administração de recursos 

orçamentários configura atribuição privativa da Universidade. Assim, qualquer ato 

emanado da Administração central que vise controlar despesas da Universidade sem 

amparo legal padecerá de vícios de legalidade e constitucionalidade”. 

Por essas razões, aprova-se parcialmente as conclusões contida no parecer da Dr. 

Tatiane, adotando-se, em consequência, o posicionamento firmado no Visto Divergente 

da Dra. Renata de Barros Leão, para opinar no sentido da jurisprudência do STF que 

indica, apesar da súmula vinculante 4, a manutenção da vinculação do adicional de insa-

lubridade e periculosidade, com base no salário mínimo nacional, até que seja editada 

norma em sentido contrário e seja superado o estado de inconstitucionalidade. 

 

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2020. 

 
HENRIQUE COUTO DA NÓBREGA 

PROCURADOR-GERAL DA UERJ 

MATR. Nº 34.273-3 
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