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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a possibilidade de percebimento e cumulação dos 

adicionais de insalubridade e periculosidade aos militares estaduais da área de saúde do Estado do Rio 

Grande do Norte em face da Constituição Federal do Brasil e dos Tratados e Convenções 

Internacionais do Trabalho, podendo prosperar em razão do ordenamento jurídico vigente no país. O 

entendimento atual dos Tribunais e a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte confrontam com 

as normas da Convenção n.º 155 da Organização Internacional do Trabalho e com os Princípios 

Constitucionais da nossa Carta Magna. O método empregado foi o dedutivo, através de uma revisão 

bibliográfica em artigos e livros jurídicos, Constituição Estadual e Federal, Tratados e Convenções 

Internacionais.  Diante do exposto, verifica-se a relevância do tema à medida que se considera a 

grande importância da tutela de direitos fundamentais aos militares estaduais, que desempenham 

atividades de saúde e estão submetendo-se a situações insalubres de exposição a agentes físicos e 

biológicos para o exercício de suas atividades profissionais. 

 

Palavras-chave: Direito Constitucional. Insalubridade. Periculosidade. Cumulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to examine the possibility of awareness and accumulation of additional health 

and risk premiums to the military health condition of the Rio Grande do Norte state over the 

Brazilian Federal Constitution and international treaties and Labor conventions, which may 

thrive in force due the legal system in the country. The current understanding of the courts 

and the Constitution of Rio Grande do Norte State confronted the standards of Convention 

No. 155 of the International Labor Organization and the constitutional principles of our 

Constitution. The method applied was the deductive one, through literature article reviews as 

well as legal books, Federal and State Constitution, international treaties and conventions. 

Having the mentioned facts, there is the relevance of the theme as been considered of great 

importance for the protection of fundamental rights to the military state, which perform health 

activities and are submitted to unhealthy conditions of exposure to physical and biological 

agents for exercising their professional tasks. 

 

Key Word: Constitutional Law. Insalubrity Premium.Risk premium.Accumulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento industrial do Ocidente e a Revolução Francesa 

modificaram o pensamento das sociedades a respeito dos conceitos e necessidades dos 

direitos fundamentais, coincidindo com a conhecida história do processo econômico 

capitalista e das relações do Estado e da sociedade civil, quanto à liberdade e igualdade na 

convivência social. 

Os trabalhos penosos nas indústrias inglesas durante a Revolução Industrial 

estimularam os primeiros levantes ou movimentos sociais de obreiros. Esses movimentos se 

espalharam por diversos países europeus e chegaram à França, onde ao mesmo tempo 

espalhava-se o sonho de um socialismo perfeito. Na França de 1879, proclamava-se que os 

“homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos”, o que fundamentou o primeiro 

artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. (CALDEIRA, 2009) 

Esse avanço só adquiriu consistência com o advento das democracias nas 

sociedades modernas. Com o processo democrático foi possível que, segmentos sociais da 

base da pirâmide econômica, desprovidos de riquezas, pudessem cobrar, após o fim da 

Segunda Guerra Mundial, garantias fundamentais ao trabalho. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) foi influenciada pelos 

direitos fundamentais e pelas eleições livres. Garantias sociais estavam inseridas como 

Princípios norteadores infraconstitucionais de todas as leis, inclusive as que regiam os 

estatutos e as consolidações do trabalho. 

O art. 7º, da Constituição Federal de 1988 trata dos Direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, que é uma consequência do processo democrático e dos 

norteadores sociais dos tratados internacionais que influenciaram a sua confecção. Neste 

contexto, as relações de trabalho e as noções de Direitos Humanos se entrelaçam, porque 

surgiram concomitantemente do mesmo processo de discussão, a proteção do homem e da 

saúde. 

Conforme assegura o art. 225 da nossa Lei Maior, é direito do trabalhador 

um meio ambiente sadio e vida com qualidade, e para isso é necessário que se assegurem 

trabalho decente e em condições seguras e salubres. 
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Os militares estaduais do quadro de saúde, que desempenham atividades 

insalubres, lidam com situações especiais dentro da sua atividade profissional, cuja natureza 

acumula com periculosidade. 

A princípio é interessante compreender que o ingresso do militar estadual no 

serviço público é diverso dos demais servidores civis nos editais de concursos. O citado 

cargo, nos termos do edital, pode exigir para sua investidura a formação em níveis diferentes 

de capacitação educacional e profissional. 

Os militares estaduais do quadro combatente podem ingressar na polícia 

militar apenas com o ensino médio e a formação ser adquirida durante um curso de formação, 

realizado pela própria corporação militar e, após a conclusão, exercer apenas atividade de 

polícia, sem cumular com outras funções que exijam Registro Profissional em Conselho 

Federal. No entanto, com remunerações equivalentes dentro do mesmo nível hierárquico. O 

oficial combatente terá ao final do seu curso a titulação de nível superior e o praça manterá o 

ensino médio. 

No entanto, para pertencer ao quadro de saúde da corporação é necessário 

ser possuidor de curso técnico, superior ou de pós-graduação em área específica, dependendo 

da necessidade profissional, devidamente registrado no Conselho respectivo de classe. 

Ressalta-se, ainda, que não obstante o desempenho de função de saúde deste cargo é delegada 

ao seu ocupante a atividade de risco pelo simples fato de ter prerrogativas de polícia 

acumuladas. 

Em que pese essas peculiaridades, o que ocorre é que se o profissional 

militar de saúde exercer atividades insalubres, como exposição aos raios-x, este tem que optar 

pelo entendimento atual dos tribunais, entre insalubridade ou periculosidade. 

Acrescente-se que essa situação já modifica qualquer comparação com os 

demais servidores públicos, uma vez que não há como negar vigência à Diploma Legal válido 

para alguns, bem como o Princípio da Igualdade e Isonomia em situação diversa, na medida 

em que remunera de forma equivalente servidores que cumulam atividades de polícia e de 

saúde com os que desempenham apenas atividades de polícia, na condição de militares 

estaduais. 

O adicional de insalubridade, embora previsto no art. 7º da Constituição 

Federal, não possui a devida regulamentação na norma infraconstitucional previsto em relação 

aos militares do Estado do Rio Grande do Norte, devido a uma omissão do legislador 

estadual. Some-se a isso a inexistência de interpretação do Judiciário local a respeito de 
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Tratados e Convenções Internacionais do Trabalho, e a inobservância da natureza da função 

do profissional militar de saúde. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade 

de percebimento e cumulação entre os adicionais de insalubridade e de periculosidade aos 

militares estaduais do quadro de saúde. Para tal, será analisada a natureza da atividade militar 

na área de saúde e suas peculiaridades no que tange à insalubridade e periculosidade, 

buscando compreender dentro do contexto normativo vigente a plausibilidade de cumular 

estes adicionais no universo da Policial Militar do Estado do Rio Grande do Norte.  

Diante deste entendimento acerca do servidor público estatutário regido 

sobre os art. 42 e 142 da Norma Maior que caracteriza os militares, nasce o questionamento: 

considerando que o militar de saúde estadual é um trabalhador, resta saber se são aplicáveis os 

direitos sociais mínimos previstos no artigo 7º, da Constituição Federal, que são os direitos 

fundamentais para perceber e cumular os adicionais de insalubridade e periculosidade; tanto 

pela natureza acumulativa de suas atividades profissionais, quanto pelo risco físico e da saúde. 

Esse pensamento contrapõe em parte as jurisprudências e doutrinas atuais, além de não haver 

previsão legal na Lei Complementar Estadual 205/2001. 

O percebimento dos adicionais pesquisados já é concedido a alguns 

militares estaduais, fato que gerou o questionamento, a formulação do problema e o posterior 

estudo do porquê os militares estaduais do quadro de saúde não serem ainda contemplados 

com o percebimento e cumulatividade de ambos adicionais. 

A monografia é embasada em pesquisa bibliográfica, verificada pela 

utilização de materiais já publicados, como livros, Constituições, Tratados, decisões jurídicas, 

teses, anais de eventos científicos, entre outros. A metodologia utilizada configura este tipo de 

pesquisa, pois foram estudados e interpretados como base e fundamentação bibliográfica 

autores como Caldeira (2009), Martins (2009), Melo (2006), Saliba (2009), bem como as 

Constituições Estadual e Federal, tratados e convenções internacionais do trabalho. 

Na metodologia utilizada também se verifica a pesquisa exploratória, pois a 

extensa busca de diversos tipos de material já publicado no intuito de esclarecer e modificar o 

conceito atual sobre o assunto em pauta, teve como objetivo fim formular uma hipótese mais 

coerente para respaldar ensaios científicos posteriores. Ou seja, como o presente estudo 

objetiva analisar a possibilidade de percebimento dos adicionais em questão, através do 

entendimento das leis, decisões e doutrinas, configura-se a utilização deste tipo de método. 
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A pesquisa exploratória é quase sempre realizada com levantamento 

bibliográfico, revisão da literatura, entrevistas, discussão com especialistas, entre outros 

procedimentos, esclarecendo e delimitando o tema escolhido (GIL, 1989), ou seja, é uma 

investigação realizada através da pesquisa bibliográfica, verifica-se assim, a intrínseca relação 

entre estes dois tipos de metodologia. 

Ressalta-se que a pesquisa bibliográfica está presente em todo o processo de 

desenvolvimento deste projeto, pois as informações aqui utilizadas foram extraídas de leituras 

de fontes variadas, buscando formular um raciocínio próprio e original à medida que procura 

beneficiar uma classe de profissionais não contemplados com uma vantagem inerente a sua 

categoria (SANTOS, 1999). 

A utilização do método dedutivo no trabalho evidencia-se por o objeto do 

estudo está previamente definido na literatura e legislação utilizada para confecção desta 

monografia, ou seja, partiu-se de princípios reconhecidos como verdadeiro para se formular 

conclusões fundamentadas na lógica (GIL, 1989).   

A monografia foi confeccionada em introdução e três capítulos. O intitulado 

de introdução contém uma visão geral e superficial do que será detalhado ao longo do 

trabalho científico, situando o tema central, os objetivos do estudo, sua importância, as 

divergências encontradas nas leis e entendimentos e a metodologia empregada para alcançar 

os resultados pretendidos. 

O primeiro capítulo faz considerações sobre os adicionais de periculosidade 

e insalubridade, desde a evolução histórica do direito à saúde do trabalhador, ao estudo dos 

adicionais em questão, buscando definir e pontuar suas características, de forma a tornar 

possível compreender suas diferenças conceituais e legais.   

No segundo capítulo analisa a aplicação legal da cumulação dos adicionais 

de insalubridade e periculosidade tendo por base as convenções internacionais e a legislação 

interna, explicitando o posicionamento da Justiça Estadual e do Ministério Público do RN.  

O terceiro capítulo trata sobre as considerações finais, apresenta um 

relatório conclusivo sobre o entendimento obtido ao longo do estudo da aplicabilidade legal 

dos adicionais de insalubridade e periculosidade. 
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E 

INSALUBRIDADE 

 

 

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO À SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

 

A luta pela sobrevivência através do ofício é tão antiga quanto a existência 

da civilização. Nesta batalha, em que há relações de hierarquia entre empregador e 

empregado, a saúde do trabalhador é um bem incalculável e considerado um direito humano 

(SILVA, 2007). 

Em toda a história da humanidade, sempre existiu o trabalho considerado 

perigoso, insalubre e penoso, mas houve progressos no reconhecimento das questões da saúde 

e proteção do trabalhador. 

O histórico do problema pode ser encontrado no ano de 1713, citando 

Bernardino Ramazzini, considerado Pai da Medicina do Trabalho, que escreveu a intitulada 

"De morbis artificum diatriba" (As doenças de Trabalhadores), em que há relatos da 

experiência deste médico de operários; e uma segunda edição da obra relacionando cinquenta 

e quatro profissões do período. 

No trabalho deste médico italiano traduzido por Estrela (1999), é possível 

ter uma visão sobre a determinação social da doença, através das suas contribuições 

metodológicas, de como abordou a relação saúde-doença dos trabalhadores, sistematizando o 

estudo das doenças e das profissões, bem como as relações do trabalho e do meio-ambiente, 

com ênfase na prevenção primária. 

Portanto, há aproximadamente 300 anos já havia uma preocupação bem 

atual sobre as doenças adquiridas no trabalho e o risco oriundo de determinadas profissões. O 

próprio Ramazzini (RAMAZZINI apud ESTRELA, 1999, p.19) comenta que: 

 

[...] os governos bem constituídos têm criado leis para conseguirem um bom regime 
de trabalho, pelo que é justo que a arte médica se movimente em favor daqueles que 
a jurisprudência considera com tanta importância, e empenhe-se [...] em cuidar da 
saúde dos operários, para que possam, com a segurança possível, praticar o ofício a 
que se destinaram.  
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O intitulado Pai da Medicina do Trabalho, Ramazzini (RAMAZZINI apud 

ESTRELA, 1999, p.237), no capítulo I do seu livro de relatos já comprovava a existência de 

trabalhos insalubres, antes da Revolução Industrial, ao dizer que: 

 

[...] o variado campo semeado de doenças para aqueles que necessitam ganhar 
salário e, portanto, terão de sofrer males terríveis em consequência do ofício que 
exercem, prolifera, [...] devido a duas causas principais: a primeira, e a mais 
importante, é a natureza nociva da substância manipulada, o que pode produzir 
doenças especiais pelas exalações danosas, e poeiras irritantes que afetam o 
organismo humano.  
 

A Revolução Industrial inglesa transformou os métodos de produção e, 

consequentemente, o trabalho, expondo a fragilidade do homem a novos riscos e doenças 

relacionadas às atividades econômicas. Mutilações, doenças ocupacionais, relações de 

trabalho injustas entre o empregado e empregador se intensificaram a ponto de utilizarem 

crianças e mulheres para aumentarem a produção a um custo menor. 

Martins Filho (1997, p. 3) relata que muitos “obreiros perderam o controle 

do processo produtivo, antes artesanal, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão que 

determinava regras e detinha as ferramentas (máquinas), a matéria prima e o lucro”. A 

Inglaterra passou a ser um império econômico e tecnológico que além de exportar 

manufaturas, influenciou costumes de consumo às colônias exportadoras de matérias primas, 

as quais, em sua grande maioria, ainda se utilizavam do trabalho escravo. 

As máquinas agora determinavam a economia e as condições de trabalho, e 

necessitavam de energia proveniente do carvão extraído das minas inglesas. Martins (2009) 

explica que os obreiros das minas inglesas Emile Zola de carvão, de tão expostos às condições 

insalubres e perigosas, causaram um clamor na sociedade, fazendo com que o Estado 

percebesse a importância da vida, pelos inúmeros acidentes e doenças nestes trabalhadores. 

Geralmente, todos os membros de uma família trabalhavam nas minas de carvão, e quando 

estes adoeciam não tinham garantias contratuais nem tratamentos assegurados, podendo ainda 

ser vendidos ou comprados por dívidas, o que poderia ser caracterizado como escravidão.  

O Estado Inglês deixou de ser abstencionista para ser intervencionista nas 

relações de trabalho através dos primeiros decretos, entre 1774 e 1779, que objetivavam 

proteger os trabalhadores das minas de carvão. 

Silva (2007) relacionou os problemas de saúde na Revolução Industrial com 

os direitos humanos. A situação da população nas grandes cidades no período era de pobreza, 

devido à migração estimulada do campo para as cidades com fins de aumentar a mão de obra 
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para a indústria. Esse sistema de exploração capitalista, decorrente da industrialização, 

motivou as lutas por melhores condições de trabalho. Os trabalhadores e suas formas de 

organizações reagiam aos métodos adotados na época de produção e passaram a reagir com 

relação às condições precárias e desumanas das indústrias. O Manifesto Comunista em 1848, 

de Marx e Engels (1984) foi o resultado desse processo, acobertado por intelectuais e políticos 

que no campo sindical procuravam a regulação dos mercados1. 

O resultado dessa motivação da sociedade foi a resposta dada pelo Estado, 

ainda no séc. XIX, através dos primeiros decretos (entre 1774 e 1779)  e outras leis protetivas 

que surgiram posteriormente e projetaram as políticas sociais2. Comparato (2003) comenta 

que apenas no século XX, em 1917, com a promulgação de uma nova Constituição do 

México, é que se deu o reconhecimento histórico aos direitos sociais na qualidade de Direitos 

Fundamentais e liberdades individuais em uma nação: direito ao trabalho, à saúde, à educação 

e à previdência social3. 

No Brasil de 1910 eclode a Revolta dos Marinheiros, buscando melhores 

condições de trabalho e o fim dos castigos. A Fundação Banco do Brasil (2008), ao 

homenagear o marinheiro João Cândido, relatou o sofrimento e as punições que eram 

legalizadas até o Decreto nº 3, de 16 de novembro de 1889. 

Mesmo após a abolição da lei supracitada, eram comuns punições. Antigos 

hábitos do período colonial e escravocrata permaneciam; inclusive na Marinha do Brasil, pela 

reintrodução legal de punições corporais por meio do Decreto 328, de 12 de abril de 1890, 

revisado por Silva (2010). Este procedimento legal renovava a permanência dos referidos 

castigos corporais e condições inadequadas de trabalho, que afrontava a dignidade, a saúde e, 

consequentemente, a vida4. 

                                                           
1 Comentários de Cf. KARL MARX, sobre a acumulação primitiva, o ponto de partida do modo de produção 
capitalista. O capital: crítica da economia política. Apresentação de Jacob Gorender. Coord. e rev. de Paul 
Singer. Tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São Paulo: Abril Cultural, 1984. v. 1, Livro Primeiro, 
Tomo 2 (Capítulo XXIV), p. 261-275.  
2 O Estado social de Direito surgiu da intervenção do Estado e consequentemente o constitucionalismo social 
com a prestação de serviços públicos para a população, além da seguridade social, saúde, e proteção dos 
trabalhadores pelo Direito. Silva (2007, p. 118) 
3 Foi a primeira Constituição a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, contendo 
um rol de direitos mínimos do trabalhador (art.123). Também criou a responsabilidade dos empregadores por 
acidentes do trabalho, lançando, de modo geral, as bases para a construção do moderno Estado Social de Direito. 
4 O trabalho de Conclusão de Curso de Pós-Graduação (lato senso) em História do Brasil, pelo autor na 
Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, 2010, consta na íntegra entre os anexos o Decreto 328, 12 de 
abril de 1890. O Art. 8º definia as punições e dizia que “para as faltas leves, prisão a ferro na solitária, por um a 
cinco dias, a pão e água; faltas leves repetidas, idem, por seis dias, no mínimo; faltas graves, vinte e 
cinco chibatadas, no mínimo”.  
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Esse fato histórico não relata apenas o descaso com os direitos humanos 

dentro das forças armadas do período em questão, mas também situações inadequadas do 

ambiente em que viviam os militares da Marinha. A Fundação Banco do Brasil (2008), em 

revisão dos fatos ocorridos na época, relata que o marinheiro e líder da revolta, João Cândido, 

durante os 15 anos em que serviu à Marinha, foi preso inúmeras vezes e que durante o serviço 

contraiu tuberculose, sendo considerado curado pela corporação. Entretanto, essa doença 

adquirida em ambiente insalubre o acompanhou durante anos, mesmo após ter deixado o 

serviço militar e não houve nenhuma compensação pela doença adquirida. 

Martins (2009) relata que somente após a Primeira Guerra Mundial é que 

alguns Estados soberanos decidiram incluir nas suas constituições princípios de proteção às 

pessoas, direitos fundamentais sociais e do trabalho. Em 1919, através do Tratado de 

Versalhes, é que se definiu a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

trata das relações entre empregador e empregado com a proteção do Estado. 

Segundo informação obtidas na página oficial da OIT, disponível no sítio 

<www.ilo.org> com acesso em 02/10/2011, a Constituição da OIT de 1919 surgiu sobre o 

argumento inicial que era de natureza humanitária. As condições de trabalho as quais eram 

submetidos os trabalhadores eram inadequadas e não havia nenhuma consideração pela saúde, 

desenvolvimento e a sua vida familiar5. Uma Comissão composta por representantes de nove 

países (Bélgica, Cuba, Checoslováquia, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Polônia e Reino 

Unido), redigiu a Constituição dessa organização internacional e deu origem a uma 

organização tripartida, cujos órgãos executivos são compostos por governos, empregadores e 

trabalhadores. 

No final da Segunda Guerra Mundial, a OIT adotou a declaração da 

Filadélfia (1944), definindo princípios e objetivos que influenciaram a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1946, tendo como base a justiça social, princípios básicos e 

norteadores que estão inseridos em diversas constituições, incluindo a nossa Constituição 

Federal de 1988. 

O Brasil é um país membro participante de todas as Conferências 

Internacionais sobre a trabalho. A OIT do Brasil é o órgão responsável pela formulação e 

                                                           
5 No preâmbulo da Constituição da OIT, consta que "Considerando que a paz para ser universal e duradoura 
deve assentar sobre a justiça social”.  Refletindo a ideia que existem “condições de trabalho que implicam, para 
grande número de indivíduos, miséria e privações, e que o descontentamento que daí decorre põe em perigo a 
paz e a harmonia universais”. 
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aplicação das normas internacionais do trabalho (convenções e recomendações), consoante se 

verifica em sua página oficial, no sítio <www.oitbrasil.org.br> acessado em 28/08/2011.  

 

O Decreto-Lei nº 2162, de 1º de maio de 1940, do Presidente Getúlio 

Vargas, é um marco importante à proteção da saúde do trabalhador, além de conceder a 

fixação de valores ao salário mínimo no Brasil. Neste Decreto está inserido o entendimento de 

compensações às atividades insalubres tendo como base o salário mínimo vigente à época, 

como também, prevê sansões a quem o descumprir, além das demais garantias sociais aos 

trabalhadores6. Vejamos o texto nos seus artigos 1º, 6º e 7º, respectivamente:  

 

Art. 1º: Fica instituído, em todo o país, o salário mínimo a que tem direito, pelo 
serviço prestado, todo trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de 
serviço, como capaz de satisfazer, na época atual e nos pontos do país determinados 
na tabela anexa, às suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, 
higiene e transporte. 
(...) 
Art. 6º: Para os trabalhadores ocupados em operações consideradas insalubres, 
conforme se trate dos graus máximo, médio ou mínimo, o acréscimo de 
remuneração, respeitada a proporcionalidade com o salário mínimo que vigorar para 
o trabalhador adulto local, será de 40 %, 20 % ou 10 %, respectivamente. 
Art. 7º: Os infratores do presente decreto-lei serão passíveis da penalidade de 50$0 
(cinquenta mil réis) a 2:000$0 (dois contos de réis), elevada ao dobro em caso de 
reincidência. (Diário Oficial da União. Seção 1. 04/05/1940. p. 8009) 

 

Antes da atual Constituição, os direitos trabalhistas eram inseridos na ordem 

social e econômica. Somente com a Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo II, é que 

os trabalhadores foram compreendidos e incluídos como titulares de dentro do rol dos direitos 

sociais. É no art. 7º deste capítulo que os princípios de todas as leis que tratam qualquer 

trabalhador, seja celetista ou estatutário, estão inseridos, e no qual há proteção à vida e a 

saúde. Vejamos o art. 7º: 

 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: 
(...) 
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
(...) 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança; 

                                                           
6 O Decreto-Lei nº 2162 de 1º de maio de 1940 teve publicação original no Diário Oficial da União. Seção 1. 
04/05/1940. p. 8009 ou na Coleção de Leis do Brasil. 31/12/1940. p. 77. Este Decreto-Lei mesmo com o advento 
da nova CF/88 ainda não consta revogação expressa, apenas alterações das tabelas de referências sobre o valor 
do salário mínimo. 
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XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma da lei; (CF/88) 

 

A CF/88 possui diversos princípios de proteção ao trabalhador. A saúde foi 

considerada como direito social, sendo garantida aos trabalhadores a “redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança” previstos no art 7º, 

XXII. Ficou estabelecido, também, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, havendo 

sintonia com as declarações internacionais e tratados e suas convenções. No entando, as leis 

ordinárias que complementam a Constituição Federal de 1988 ainda precisam ser revisadas 

quanto às normas de segurança e saúde. 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (2006), as Convenções 

da OIT são proposições que podem ser encaminhadas ao Congresso com a finalidade de 

revisar as nossas políticas internas de proteção à saúde, como exemplos as Convenções de 

números 161 e 155. 

Em 18 de maio de 1990 o Brasil ratificou a Convenção n. 161 da OIT sobre 

Serviços de Saúde do Trabalho através do Decreto Legislativo nº 86, aprovado em 1989. Esta 

Convenção determina uma política nacional que estabelece serviços de saúde no trabalho para 

todos os trabalhadores, incluindo os do setor público. Entre as funções previstas desta norma 

encontra-se a identificação e avaliação dos riscos à saúde nos locais de trabalho. 

Em 18 de maio de 1992 foi ratificada a Convenção n. 155, também da OIT, 

trata da segurança e saúde dos trabalhadores7, através de Decreto Legislativo nº 2, aprovado 

em 17 de março de 1992, que é aplicável a todos os ramos da atividade econômica,  incluindo 

a administração pública. Esta norma é de suma importância ao nosso estudo, pois trata da 

cumulatividade dos agentes nocivos à saúde, sendo aprovada na íntegra. Vejamos o Decreto 

presidencial nº 1.254, de 29 de setembro de 1994, referente ao Decreto Legislativo nº 2, no 

seu art. 1º, que comprova a ratificação comentada: 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
Art. 1º É aprovado o texto da Convenção nº 155, adotada na 67ª Sessão da 
Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, no ano de 1981, que 
dispõe sobre a segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho.  

 

                                                           
7 A Convenção, ratificada pelo Congresso Nacional, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Segurança 
e Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho deve ser cumprida na íntegra. A interpretação do 
texto deve ser a mesma da língua escrita original. 
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É possível confirmar o pensamento de Silva (2007), sobre à evolução das 

normas referentes aos direitos sociais, tanto internacionais como internas, quando afirma que 

a saúde do trabalhador se trata de um direito humano8. Mesmo sendo lento o processo de 

proteção dos trabalhadores desde o primeiro estudo relatado por Ramazzini até a nossa 

Constituição, aos poucos está sendo incorporado às nossas leis como um direito natural de 

todos, em qualquer tempo ou lugar. 

Atualmente, governos, empregadores e trabalhadores compreendem a 

necessidade de reduzirem os riscos ocupacionais e melhorarem a saúde dos trabalhadores. O 

resultado dessa evolução na história da saúde dos trabalhadores e do conhecimento dos riscos 

decorrentes das atividades profissionais foi a proposta das diretrizes da OIT (2005, p.13) na 

política nacional dos Estados-membros, contribuindo assim para “proteger trabalhadores 

contra fatores de risco e eliminar lesões, doenças, incidentes, degradações da saúde e mortes 

relacionadas ao trabalho”9. 

 
 
1.2 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
 

 

O adicional de insalubridade é uma contraprestação ao salário base do 

trabalhador, seja estatutário ou celetista, com intuito de compensá-lo no exercício das 

atividades laborais que possam acarretar danos à saúde por agentes nocivos. Martins (2009) 

refere-se ao adicional no sentido de ser alguma compensação que se acrescenta ao salário em 

consequência de serviços do obreiro em condições mais gravosas. 

O conceito definido na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), pelo art. 

189, considera que são atividades ou operações que “por sua natureza, condições ou métodos 

de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de 

tolerância fixados, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição 

aos seus efeitos”. Ou seja, são aquelas situações que afetam ou causam danos à saúde, 

podendo provocar doenças pela exposição em longo prazo. O dicionário Michaelis (2000, p. 

                                                           
8 O autor transmite à ideia que não é dissociável a saúde do trabalhador a sua dignidade, é algo inerente, e 
essencial para uma boa prestação de serviços ao empregador. Ter direito a saúde é um direito natural, ligado à 
personalidade, ao desenvolvimento humano e a manutenção da vida, e por isso se insere como o maior dos 
direitos humanos, elencados na nossa CF/88 como um dos valores fundamentais do sistema jurídico. 
9 A política de segurança e saúde no trabalho deve incluir princípios e objetivos fundamentais entre os quais “a 
proteção da segurança e saúde de todos os membros da organização através da prevenção de lesões, degradações 
da saúde, doenças e incidentes relacionados ao trabalho”. 
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1160) conceitua “insalubre como algo não saudável, doentio. É um trabalho inadequado para 

o trabalhador”. 

Segundo Gemignani (2008) a prestação laboral em condições de 

insalubridade é responsável em parte por afastamentos e faltas ao trabalho, concessão de 

licenças e aposentadorias por invalidez, comprometendo o futuro do trabalhador e a qualidade 

de vida de toda sua família. 

Sussekind (1999) comenta que existe insalubridade geradora do direito ao 

adicional quando o trabalhador suporta a agressão de agentes físicos, químicos ou biológicos 

além dos níveis de tolerância normais. Estes níveis devem ser averiguados por perícia técnica, 

em virtude da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. A 

exposição eventual a agentes insalubres não caracteriza direito ao recebimento do adicional de 

insalubridade. 

O tempo de exposição é o meio técnico que qualifica o trabalhador a ter o 

direito de perceber o adicional, desde que passe a ser medido juntamente com a quantidade de 

agentes nocivos e estes devem ser suficientemente agressivos para tornar insalubre a condição 

de trabalho.  

Na visão de Cardella (1999), o trabalhador precisa de segurança e ambiente 

saudável para exercer suas obrigações. Quanto maior a segurança, menor a insalubridade ou a 

ocorrência de danos ao homem e ao meio ambiente. 

No Brasil, é o Ministério do Trabalho que determina as normas e 

regulamentos a respeito de agentes nocivos a que são expostos aos trabalhadores celetistas, e 

que, por parâmetro e analogia, serviria aos estatutários por ausência de outro órgão que regule 

e normatize a situação desta categoria. A Norma Regulamentadora número 15 (MINISTÉRIO 

DO TRABALHO, 1978) descreve as atividades e operações consideradas insalubres, 

inclusive seus limites de tolerância, bem como define as situações vivenciadas nos ambientes 

de trabalho pelos trabalhadores que caracterizem o exercício insalubre, além dos meios de 

proteger os trabalhadores de tais exposições nocivas à sua própria saúde. 

Os anexos da Norma Regulamentadora número 15 (NR-15) referem-se a 

diversos agentes causadores de insalubridade, tais como: ruído contínuo ou intermitente, 

ruídos de impacto, exposição ao calor, radiações ionizantes, trabalho sobre condições 

hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade, agentes químicos específicos, 

poeiras minerais e agentes biológicos. 
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Os limites de tolerância da NR-15 referem-se à concentração ou intensidade 

máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, para que 

não cause dano à saúde do trabalhador, durante o tempo laboral. A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por órgão 

competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. 

Os critérios para caracterização da NR-15 da insalubridade que deverão ser 

levados em consideração pelo perito são: avaliações quantitativas, qualitativas e qualitativas 

inerentes à atividade e seus riscos. Estão inseridas nos anexos da norma e podem ser 

resumidos respectivamente a seguir: 

a) em razão da intensidade do agente agressivo existente, do tempo de 

exposição caso o limite ou tolerância for ultrapassado e o tipo de natureza agressiva e 

prejudicial10;  

b) em função dos agentes biológicos ou químicos, será avaliado 

qualitativamente por perito no local do trabalho sem limite de tolerância para os agentes 

agressivos previstos na norma em seus anexos11;  

c) e, qualitativa em função de riscos inerentes à atividade é estabelecido que 

será insalubre o que estiver mencionado nos anexos 6, 13 e 14, quando não for possível 

eliminar ou neutralizar a insalubridade devido a atividade profissional12. 

Entretanto, mesmo que esse contato não seja contínuo ao longo do dia, não 

significa que o militar do quadro de saúde exposto a condições insalubres nesta condição não 

terá o direito à percepção do respectivo adicional, a exposição deve ser diária, e contínua pelo 

tipo de atividade profissional. Esse entendimento é previsto na Súmula n. 47 do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), situação em que o trabalhador fica exposto a agentes 

insalutíferos. Vejamos: 

 

SÚMULA TST Nº 47    INSALUBRIDADE: 
O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, 
só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. (RA 
41/1973, DJ 14.06.1973) 

                                                           
10 Estão inseridos neste contexto níveis de ruídos contínuo ou intermitente ou de impacto, exposição ao calor 
acima dos limites de proteção a saúde, radiações ionizantes, vibrações consideradas insalubres, agentes químicos 
previstos na norma e poeira e minerais acima do limite adequado. 
11 Inclui-se as radiações não ionizantes, frio, umidade e exposição a agentes químicos, todos comprovados por 
inspeção no local. 
12 Os anexos 6, 13, 14 da NR-15 tratam respectivamente de agentes agressores do tipo ar comprimido, químicos 
considerados insalubres e exposição a risco biológico. 
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Saliba e Corrêa (2009) compreendem que a perícia é obrigatória para 

caracterizar qualitativamente e quantitativamente a atividade insalubre, por se tratar de prova 

técnica na qual deverão ser apurados o grau da insalubridade e os agentes causadores. 

Mesmo que a perícia técnica determine que o ambiente seja insalubre, ainda 

é necessário que a profissão esteja inserida ou classificada como atividade insalubre, essa 

informação ou quadro de atividades insalubres é elaborado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, de acordo com o Recurso de Revista n. 130.777/94.4 do TST (1995, p. 20699).  

Os militares estaduais do quadro de saúde podem estar expostos a agentes 

físicos, que são representados pela radiação e ionização; pelos agentes biológicos, que são 

microrganismos presentes no ambiente de trabalho, como fungos, bactérias, bacilos, vírus, 

protozoários, parasitas, entre outros que podem estar presentes no sangue e saliva de 

ambulatórios e laboratórios; e agentes químicos listados na NR-15 do Ministério do Trabalho. 

E, de acordo com as características do local de trabalho, podem ocasionar danos à saúde do 

militar pelo longo tempo de exposição que caracteriza a atividade (ex facto temporis) e pela 

função exclusiva e técnica desses profissionais (ex facto officii). 

Melo (2008) fez um estudo sobre os conhecimentos dos cirurgiões-dentistas 

à respeito dos riscos quanto à insalubridade na profissão e formas de prevenção, além de 

observar a quais agentes insalubres esses profissionais e os auxiliares poderiam estar sendo 

expostos. Constataram que na atividade profissional, agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonômicos e mecânicos estão presentes13. 

Os agentes físicos aos quais os profissionais de saúde mais estão expostos 

são os derivados de ruídos, radiações ionizantes, calor e radiações não ionizantes. Os 

químicos podem ser desde o mercúrio, ainda constante no ambiente odontológico, quanto os 

fenóis ou demais produtos manipulados ou presentes na farmácia de manipulação hospitalar.  

O ruído excessivo contínuo ou intermitente caracterizado pela NR-15 está 

definido em uma tabela para fins de limite de tolerância e são medidos em decibéis (dB), 

podendo oscilar de 85 a 116 dB, dentro da exposição máxima diária permissível respectiva 

aos decibéis, entre 7 minutos e 8 horas. O conceito de ruído, segundo Andrés apud Almeida 

(1982, p. 16), é: 

 

                                                           
13 Na conclusão deste estudo, perceberam os autores que os cirurgiões-dentistas estavam expostos a fatores de 
insalubridade de ordem química, física, biológica, ergonômica, além da possibilidade de ocorrer risco de 
acidentes dentro do ambiente de trabalho que estão previstos e descritos na legislação pertinente.  
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[...] o termo expressa uma sensação subjetiva auditiva, originada por movimento 
vibratório e propagada através de meios sólidos, líquidos ou gasosos, com uma 
velocidade diferente, segundo o meio empregado em sua propagação; 
psicologicamente, entendemos por ruído uma sensação auditiva desagradável. 

 

Nogueira (1983), em relação ao ruído das turbinas de alta rotação dos 

cirurgiões-dentistas, afirma que estas peças de mão rotatórias conhecidas também como 

canetas odontológicas, produzem níveis de sons agudos extremamente altos e que são 

considerados como causa da perda de audição. 

Segundo Sousa (1998), nos resultados de sua pesquisa verificou que 

diversos pesquisadores obtiveram resultados diferentes a respeito do ruído de canetas de alta 

rotação, oscilando entre 75 a 104dB, fator que dependia da marca do fabricante e da 

metodologia usada nas pesquisas14. 

O mercúrio é fator gerador grau máximo pela NR-15. Rupp NW et al (1971) 

verificaram que quando ocorre um derramamento do mercúrio, este se dispersa em partículas 

menores, que tendem a se vaporizar principalmente se forem movimentadas, produzindo 

aerossóis, caso permaneçam perto de  fontes  de calor e em um local com pouca ventilação. 

O TST já interpreta através da Orientação Jurisprudencial (OJ) nº 4 da SDI-

1 do TST, com sua redação vigente à época, que além da exposição aos agentes insalutíferos 

que o manuseio de mercúrio inorgânico proporciona, quando é extrapolado o limite fixado no 

quadro 1 do anexo 11 da NR-15, para gerar o direito ao percebimento do adicional de 

insalubridade15 é necessário que a atividade seja classificada como insalubre. Vejamos a OJ nº 

4: 

 
OJ-SDI1-4    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIXO URBANO. (nova 
redação em decorrência da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 170 da 
SBDI-1) - DJ 20.04.2005. 
I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o 
empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da 
atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. 
II - A limpeza em residências e escritórios e a respectiva coleta de lixo não podem 
ser consideradas atividades insalubres, ainda que constatadas por laudo pericial, 
porque não se encontram dentre as classificadas como lixo urbano na Portaria do 
Ministério do Trabalho. (ex-OJ nº 170 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000) 

                                                           
14 A caracterização de insalubridade das canetas de alta-rotação é devido aos ruídos contínuos ou intermitentes. 
Devem ser analisados através de equipamentos de medição como se estivesse próximo ao ouvido do operador 
para se configurar a insalubridade, pela intensidade e pela carga horária de exposição. Ainda deve ser analisada a 
possibilidade de perda de audição, substituição dos equipamentos inadequados e medidas de proteção. 
15 O Anexo 11 da NR-15, no quadro nº 1, apresenta os limites de tolerância ao agente químico mercúrio (todas as 
formas, exceto orgânicas) no total de 0,04 mg/m2 até 48 horas por semana. É caracterizada qualquer atividade 
que manuseie este químico como insalubre, quando não há possibilidade de medir a exposição do trabalhador. O 
cirurgião-dentista manuseia liga de limalha de prata e mercúrio líquido nos procedimentos restauradores. 
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Histórico 
Redação original - Inserida em 25.11.1996 
4. Adicional de insalubridade. Necessidade de classificação da atividade insalubre 
na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, não bastando a constatação 
por laudo pericial. CLT, art. 190. Aplicável. (Fonte: DJ - 20.04.2005) 

 

A NR-15, em seu Anexo 14, ainda refere a agentes biológicos, que são 

considerados atividades de insalubridade de grau médio e máximo, por avaliação qualitativa 

da atividade profissional. Entre os fatores geradores biológicos estão “os trabalhos e 

operações que estão 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”. Aplicando-se 

“unicamente ao pessoal que tem contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 

objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados”. 

Os militares estaduais de saúde do Rio Grande do Norte podem estar 

expostos aos agentes biológicos, condição considerada insalubre, de acordo com a atividade 

que desempenhem. Considera-se grau máximo de exposição, ainda segundo o Anexo 14, da 

NR-15: 

 

“operações com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como 
aos objetos de seu uso, não previamente esterilizados; contato com glândulas, 
vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose)” 

 

A mesma norma caracteriza o grau médio de insalubridade por agentes 

biológicos, como sendo “as 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)”. 

Ao analisarmos a atividade do quadro de saúde da Polícia Militar do Rio 

Grande do Norte (PMRN), verifica-se que praticamente quase todos os profissionais que 

circulam e atuam nos ambientes relacionados estão expostos a condições de risco de 

contaminação. 

O direito ao percebimento do adicional de insalubridade está ligado à 

presença de condições e riscos previstos na NR-15, desde que não tenham sidos eliminados 
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ou neutralizados, através de medidas de proteção. Se for possível eliminar os riscos de 

contaminação, o direito cessa, de acordo com Buck (2001). 

 

 

1.3 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

 

 

Em se tratando da ordem conceitual, a periculosidade é definida pelo artigo 

193 da CLT como sendo um adicional que visa compensar os danos à integridade física do 

trabalhador, exposto a agentes e locais perigosos como, por exemplo: eletricidade, produtos 

químicos inflamáveis e explosivos. A exposição a eletricidade foi disciplinado pela lei 7.369, 

de 20/09/1985, regulamentado pelo Decreto nº 93.412, de 14/10/1986, aplicado aos 

trabalhadores que atuem expostos em área de risco previstos no quadro anexo desta norma. 

Martins (2009, p. 226) definiu o conceito através de atividades profissionais 

que exerçam risco de vida “diariamente, ainda que por poucos minutos, pois o empregado 

pode perder a vida numa fração de segundos ao trabalhar com inflamáveis, explosivos ou 

energia elétrica”. 

Periculosidade para o dicionário Michaelis (2000, p. 1597) é “uma 

qualidade ou estado de ser perigoso”. No Direito é uma condição daquele ou daquilo que 

constitui perigo perante as leis, sendo a expressão potencial ou ofensiva de um delinquente. 

A Norma Regulamentadora número 16 (NR-16), aprovada pela portaria nº 

3214/78, do Ministério do Trabalho, conceitua periculosidade como “uma condição perigosa, 

potencial ou inerente, que pode causar a morte ou interferência no processo orgânico”.  

Entende-se por área de risco o local onde existe a presença de substância 

que pode causar risco à vida humana. Então, risco é uma condição potencial de causar dano 

ou lesões a pessoas, equipamentos ou redução do desempenho de um trabalhador. O risco de 

vida é um fator gerador de dano. 

Mas não devemos confundir risco com perigo. Michaelis (2000, p. 1849) 

conceitua risco como “possibilidade de perigo, incerto, mas previsível, que ameaça de dano à 

pessoa ou a coisa”. Por sua vez, perigo é uma propriedade de um agente causar dano em 

potencial. Sanders e McCormick (1993) definem perigo como uma condição ou um conjunto 

de circunstâncias que têm o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. 
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Susseking (1999, p. 237) conceitua periculosidade como sendo “a exposição do trabalhador a 

um risco que pode causar grave sinistro”.  

Quanto à gratificação de risco de vida (GRV), esta foi criada pela Lei 

Complementar Estadual (LCE) n.º 205, de 19 de outubro de 2001, cuja concessão aos 

militares estaduais se dá através do seu art. 4º, em razão do risco de vida inerente ao exercício 

de suas funções, ou seja, inerentes ao cargo, vejamos: 

 

Fica criada a Gratificação de Risco de Vida – GRV, a ser concedida aos militares 
estaduais pelo risco de vida inerente ao exercício de suas funções. 
Parágrafo único. A Gratificação de Risco de Vida – GRV tem os valores constantes 
do Anexo II desta Lei. 

 

Sobre o sentido jurídico de gratificação, ensina o Professor Meirelles (1989, 

p. 407) que “são vantagens pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão 

prestando serviços comuns da função (propter laborem) em condições anormais de segurança, 

salubridade ou onerosidade (propter personam)”, daí por que a gratificação é, por índole, 

vantagem transitória e contingente. 

Segundo entendimento jurisprudencial, processo nº 1576/97 da PGE/SP, “o 

adicional é uma vantagem que a Administração concede ao servidor em face da natureza 

peculiar da função, que exige conhecimento especializado ou um regime próprio de trabalho”. 

O adicional relaciona-se com o tempo (ex facto temporis) ou com a função (ex facto officii). 

Por ter natureza perene, o adicional, em princípio, adere aos vencimentos, sendo de caráter 

permanente. 

Assim, levados em conta certos termos, essencial à percepção da 

gratificação de risco de vida é a condição de sujeição ao perigo iminente, capaz de por em 

risco a própria vida para o exercício das funções independente do tempo de exposição ao 

agente agressor, caso em que estão enquadrados todos os militares estaduais do Estado do Rio 

Grande do Norte por força da Lei Estadual Complementar nº 205. Esse entendimento foi 

relatado no Parecer nº H-02 pelo Consultor-Geral do Estado do RN, anexo ao processo nº 

013/95 da CGE. 

Porém, nenhum policial militar do Estado do Rio Grande do Norte recebe 

adicional de periculosidade, a não ser se houver analogia entre a gratificação de risco de vida 

e o adicional, o que seria um equívoco.  
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A NR-16 do Ministério do Trabalho caracteriza as profissões ou atividades 

periculosas como as que atuam expostas a explosivos, eletricidade e inflamáveis16, além de 

definir as áreas de risco e a quantidade de produtos químicos explosivos que caracterizam o 

risco. As atividades e operações que lidam com explosivos pela norma são as que atuam: no 

armazenamento, transporte, escorva de cartuchos, carregamento, detonação, análise de 

detonação falha, queima ou destruição de explosivos deteriorados e manuseio de explosivos17. 

Esta norma caracteriza a área de risco como local de armazenamento de 

pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados em fabricação de 

misturas explosivas ou de uso direto. É quantificado o risco pelo peso em quilos dos produtos 

armazenados e pelo raio máximo (distância) do produto perigoso. 

Os locais que também são considerados áreas de risco pela norma são os 

poços de petróleo em produção de gás, unidades de processamento de refinarias, tanques de 

inflamáveis líquidos e gasosos, carga e descarga de inflamáveis em navios e armazenamento, 

locais de abastecimento de aeronave, enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos em 

locais abertos e fechados e outras situações mencionadas na norma. Há de lembrar que a 

exposição a esses locais e fatores por pouco tempo, durante a relação de trabalho, já faz jus ao 

recebimento. Apenas um segundo é tempo suficiente para que ocorra o sinistro, pois é a 

circunstância do exercício da atividade obrigatória de manter contato com o risco que define o 

percebimento. 

Além desses, a NR-16 ainda caracteriza as atividades e operações perigosas 

com radiação ionizantes ou substancias radioativas. Estão incluídos nesse anexo desde a 

produção, utilização, processamento, transporte, guarda, estocagem e manuseio de materiais 

radioativos, selados e não selados, de estado físico e forma química quaisquer, naturais ou 

artificiais. Importante diferenciar que esta norma também trata de operações com aparelhos de 

raios-x, com irradiadores de radiação gama, radiação beta ou radiação de neutros para 

diagnóstico médico e odontológico. 

                                                           
16 A atividade do militar estadual, seja bombeiro ou policial, não está enquadrada como perigosa pelo Ministério 
do Trabalho, embora seja notório o risco oriundo da profissão. No mês de Janeiro de 2007, um policial militar da 
Polícia Militar do Rio de Janeiro teve óbito em serviço, excluindo o número dos que foram mortos fora do 
serviço, em decorrência de ser identificado como policial militar pelos criminosos. Fonte: Indicadores de 
Criminalidade da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, mês de janeiro de 2007. Disponível em: 
<www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=150>. Acesso em 02/10/2011.  
17 Os militares estaduais que estão inseridos no critério relacionado são os que atuam no paiol, conhecidos como 
armeiros. Esses profissionais comumente lidam com escorvas que são reutilizáveis para treinamento, espoletas e 
pólvora. Consertam armas travadas que podem conter munição, além de outras atividades com explosivo.  
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A quantidade de radiação é que caracteriza se vai ser insalubre ou periculoso 

e se vai ser necessário observar a dosagem e a tolerância normatizada pela NR-15. Sendo que 

no caso da NR-15 a responsabilidade foi passada para a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) para determinação das doses efetivas equivalentes, para que se possa 

concluir se o limite de tolerância prescrito foi ou não ultrapassado, se é periculoso ou 

insalubre, é necessário que se quantifiquem, de alguma maneira, as doses efetivas 

equivalentes por norma. 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear determina a insalubridade, de 

acordo com a Norma CNEN - NN-3.01 (acesso em: 18 Set. 2011), devendo ser adotado, em 

qualquer caso, o valor limite de 50 mSv/ano. Segundo a NN-3.01 o valor limite é válido para 

os trabalhadores que lidam com radiações ionizantes e que representa condições perfeitamente 

corretas e aceitáveis. Acima do valor supracitado caracterizaria adicional de periculosidade. 

Como quaisquer outros agentes (químicos, físicos ou biológicos) que podem afetar a vida, as 

radiações ionizantes, quando não seguidas as Normas de Segurança, também podem se 

caracterizar como agentes potencialmente perigosos. 

A percepção do adicional de periculosidade deve ser averiguada por pericia 

a cargo de engenheiro do trabalho ou médico especializado devidamente registrado em órgão 

competente para a atividade fim, devendo ser observada a área de risco e a atividade 

profissional. 

A análise do conteúdo da NR-16 descrita, para o caso do militares estaduais 

do Rio Grande do Norte, não é caracterizada como periculosa em norma do Ministério do 

Trabalho, embora seja uma profissão de risco de vida iminente pelo simples fato de lidar com 

agentes agressores humanos e ambientais imprevisíveis, que nem sempre podem ser 

controlados ou garantidos os níveis de segurança adequados para o exercício da função. 
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2 A APLICAÇÃO DA PERCEPÇÃO E CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE 

INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE: UMA ANÁLISE TENDO POR BASE AS 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E A LEGISLAÇÃO INTERNA. 

 

 

2.1 O QUE PENSA A JUSTIÇA ESTADUAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN 

SOBRE A PERCEPÇÃO E CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E 

PERICULOSIDADE. 

 

 

Neste capítulo devemos inicialmente citar Maurício de Carvalho Góes 

(2007) que ao comentar sobre os direitos fundamentais do trabalho, extensivo ao direito 

administrativo, com base no qual a criação das leis e a forma de interpretar essas normas 

devem ter o caput do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz: 

"São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social". A partir deste argumento surge o entendimento do que deveria ser a correta 

interpretação sobre a possibilidade de acumulação dos adicionais 

de insalubridade e periculosidade para os militares estaduais que desempenham atividade de 

saúde. 

O mesmo autor comenta que com a mudança original da redação do artigo 

39 da Constituição Federal, determinados direitos previstos no artigo 7º da mesma norma, 

como o adicional de insalubridade do servidor público foram suprimidos. Porém, com a 

Emenda Constitucional 19 foram realocados os parágrafos originais, e o parágrafo segundo 

transformou-se em parágrafo terceiro. Mas mantiveram-se todos os direitos antes previstos, 

“exceto em relação ao adicional de insalubridade e periculosidade, restando este excluído, 

assim, do rol de direitos previstos no artigo 7º (Direitos Sociais) da norma constitucional, ao 

funcionário público”. 

Portanto, há o entendimento do autor que pela norma atualmente em vigor, 

o funcionário público não faz jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade, mas é 

necessário que a União, os Estados ou os Municípios legislem e regulem. O Estatuto da 

Polícia Militar do Rio Grande do Norte, lei nº 4.630, de 16 de dezembro de 1976, não 

contemplou os militares do quadro de saúde com o adicional de insalubridade pelo exercício 

de suas funções especiais, deixando omisso na legislação infraconstitucional qualquer 
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analogia sobre a percepção desse direito. Além disso, a Emenda Constitucional 19 apenas 

passou a responsabilidade aos entes federativos para que legislassem e assegurassem essa 

garantia fundamental suprimida. 

Neste momento é possível compreender a negativa do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Norte (TJRN) em relação ao pagamento do adicional de insalubridade aos 

militares estaduais de saúde. Afinal, inexiste enquadramento legal de determinada função ou 

atividade como insalubre, resta vedado ao funcionário público o direito à percepção de tal 

verba em qualquer tentativa administrativa ou judiciaria pelo entendimento local. 

O fato do §3º do artigo 39 da Constituição Federal não mais elencar o 

adicional como direito conferido a todos os servidores públicos, faz com que somente lei 

específica estadual possa implementar tal direito. Vejamos mandato de segurança do TJRN 

sobre o assunto: 

 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUTORIDADE QUE NÃO 
PRATICOU O ATO IMPUGNADO NEM TEM COMPETÊNCIA PARA 
CORRIGI-LO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. OFICIAL DENTISTA DA 
POLÍCIA MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NORMA 
CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA INEXISTÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM 
DENEGADA. TJRN. Mandado de Segurança n.º 2006.001239-5. Tribunal Pleno. 
Rel. Des. Armando da Costa Ferreira. Julgado em 16/08/2006. (TJRN) 

 

A opinião do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte na ação 

ordinária nº 001.06.005147-8, que tramitou em juízo na 1º Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de natal, ainda vai mais longe quando cita que o conteúdo requerido em casos pares 

“é exclusivamente de direito. Assim não reclama a produção de prova em audiência, devendo-

se ser proferido julgamento antecipado da lide, ex vi da inteligência contida no artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio”. Aquele órgão estadual opina contra a percepção 

de insalubridade aos militares estaduais, enfatizando que o regime jurídico a que se sujeitam 

os militares é disciplinado pelos art. 42 e 142 da Constituição Federal, vejamos: 

 

Art. 42: Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e 
do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do 
art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 
governadores.  
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Art. 142: As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 
(...) 
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, 
além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, 
XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV; 
(...) 
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a 
estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os 
direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos 
militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas 
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (CF88) 

 

Assim, o Parquet complementa o entendimento que é difícil reconhecer o 

direito a insalubridade. Os militares estaduais do Estado do Rio Grande do Norte, por 

disposição constitucional, não tem a proteção do mesmo regime jurídico que foi previsto aos 

servidores civis e aos trabalhadores, já que o art. 142, § 3º, VIII, não previu, como aplicável 

aos militares, o art. 7º, XXIII (Dos Direitos Sociais). Além disso, afirma que não cabe ao 

Judiciário à competência de fazer as vezes de legislador. Este poder é somente da Assembléia 

Legislativa, e poderão instituir novamente tal adicional. 

No entanto, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte no seu art. 31, 

por sua vez, instituiu a possibilidade de ser pago o adicional de insalubridade aos servidores 

militares. Vejamos: 

 

 “Art. 31. São servidores militares do Estado os integrantes da Polícia Militar. 
(...) 
§ 14. Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo o disposto no art. 7º, VII, 
VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXIII, da Constituição Federal”. 
 

Assim, o militar estadual que exerce atividades insalubres tem o seu direito 

suprimido por ação da LC 205/01, por limitar as gratificações e excluir a percepção legal do 

adicional de insalubridade, não cabe recorrer administrativamente devido ao princípio da 

legalidade da administração pública, que impede o gestor de conceder direitos e garantias não 

regulamentados. 

Desta forma, a gratificação de insalubridade tem natureza nitidamente 

contingente, podendo ser suprimida, quando as condições para sua concessão desaparecem e 

também pela vontade do legislador, quando deixa de definir uma determinada situação como 

merecedora desta contingência. E foi justamente isto que fez a Lei Complementar Estadual nº 
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205/01(Rio Grande do Norte, 2001), ao extinguir determinadas vantagens. A 

inconstitucionalidade poderá ocorrer por ação ou omissão do Estado legislador. 

A Constituinte ao prever as omissões legislativas, inseriu no § 1º, art. 5º, da 

CF/88, a "aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais", 

assim como a instituição de dois remédios: o Mandado de Injunção previsto no art. 5º inciso 

LXXI, e a Ação de Inconstitucionalidade por Omissão, no art. 103 § 2º, da CF, para dar meios 

de corrigir injustiças frente os diferentes problemas que podem ocorrer da ausência de normas 

infraconstitucionais regulamentadoras. 

O conceito técnico que melhor define a noção de omissão 

infraconstitucional esta relacionada ao de "aplicabilidade" da norma constitucional, em que 

este mantém proximidade com efetividade, no sentido que Silva (1998, p.60) explanou ao 

dizer que "eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais constituem fenômenos 

conexos, aspectos talvez do mesmo fenômeno, encaradas por prismas diferentes: aquela como 

potencialidade; esta como realizabilidade, praticidade".  

Segundo SEREJO (2000), a inconstitucionalidade por omissão pode ocorrer 

por divergência do ato normativo com a Lei Maior (inconstitucionalidade material) ou através 

do processo de elaboração ou pelos procedimentos adotados (inconstitucionalidade formal) 

que se confronta com alguma regra ou princípio constitucional. Devemos lembrar que a 

LCE/205, citada pelo Ministério Publico, excluiu a gratificação de insalubridade por 

determinar que militares estaduais expostos a situações insalubres não são merecedores desta 

contingência, porque é provável que o legislador acreditasse que desapareceram as condições 

para sua concessão no ano de 2001, ano de publicação da Lei Complementar. 

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte tem ainda 

entendimento que o fato de percebimento da GRV já englobaria todos os fatores geradores 

compensadores de saúde e risco em uma única contraprestação e que a LC 205/01 

regulamenta o direito ao militar estadual de saúde, in verbis: 

 

ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO 
RECURSO SUSCITADA PELO PARQUET. REJEIÇÃO. MÉRITO. 
CONSTITUCIONAL. OFICIAL MILITAR TÉCNICO EM RAIO X 
ODONTOLÓGICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NO ART. 
31, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 
REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 205/01. 
PREVISÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA – GRV. INEXISTÊNCIA 
DE PREVISÃO LITERAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PROGRAMÁTICO PREVISTO NA 
NORMA CONSTITUCIONAL POR MEIO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE 
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VIDA, QUE ENGLOBA A INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E 
PENOSIDADE.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E 
DESPROVIMENTO DO APELO. TJRN. Recurso n.º 2011.003010-0. Tribunal 

Pleno. Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho. Julgado em 26/05/2011. (TJRN) 
 

O TJRN entende que GRV é similar para insalubridade e periculosidade e 

não cumulável, mas devemos lembrar que sendo militares ou civis ambos trabalhadores, deve 

ser respeitada a condição social de quaisquer um, a dignidade da pessoa humana desses 

trabalhadores, o valor social do trabalho e o meio ambiente do trabalho. Princípios que por si 

só já impediriam a existência de agentes nocivos à saúde e à vida do trabalhador em seu 

ambiente de trabalho, ou garantiriam a sua contraprestação ampla e irrestrita, no caso de 

impossibilidade de eliminação destes riscos. 

O militar estadual, independentemente de ser profissional de saúde ou não, é 

contemplado com a GRV através da LC 205/01, embora haja a discussão sobre a natureza 

jurídica deste adicional. Não resta dúvida que a GRV tem natureza salarial já que é 

contraprestação de trabalho prestado em condição especial, sendo a insalubridade em 

ambiente nocivo à saúde e a periculosidade em ambiente de risco à vida, verificando-se que 

são duas situações indiscutivelmente diversas. 

O artigo 7º, inciso V da CF/88, aponta que o valor do salário deve ser 

proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Os militares estaduais de saúde tem 

naturezas ocupacionais diferentes dos demais militares estaduais, pelas prerrogativas de serem 

militares com o seu risco de vida, que pode surgir em decorrência do trabalho e também por 

exercerem suas atividades em ambiente insalubre. 

Sendo assim, estando o trabalhador submetido a trabalho com maior 

extensão e complexidade, como é o caso dos militares estaduais de saúde que exercem suas 

atividades em locais insalubres e perigosos, proporcionalmente deveria receber o seu 

pagamento considerando-se as condições deste trabalho. 

Caso contrário, corre-se o risco de ferir o princípio da isonomia, pois se o 

militar em questão está trabalhando sob as duas condições, não é correto ter que escolher qual 

o adicional deve receber, nem tão pouco receber apenas um, por estar tanto com a saúde como 

com a vida em risco. Assim, se analisarmos o TST em citação da sumula vincula nº 4, 

reconheceremos aos militares estaduais que: 

 

(...) há um anseio crescente do trabalhador por segurança e repúdio à existência de 

decisões conflitantes sobre a mesma matéria, que redundam em situações de 
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injustiça em que uns obtêm o bem da vida e outros não, embora esteja em jogo o 

mesmo direito, de modo que pouco importa a natureza jurídica do autor do ato 

ilícito, quando perpetrado com violação dos direitos fundamentais. 

 

Conforme citação do Ministério Público Estadual do RN em sentença do 

TJRN (2009, fls. 2), para os militares estaduais do quadro de saúde, respaldado pelos artigos 

42 e 142 da CF/88, inciso X, a lei disporá sobre “os direitos, os deveres, a remuneração, as 

prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas 

atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de 

guerra”18. 

A citação foi pertinente, pois compromissos internacionais são tratados e 

convenções que devem ser ratificadas pelos países membros. Aos militares cabe cumprir os 

tratados, e ao Estado idem. No que diz respeito às normas de direitos humanos (Direito 

Internacional dos Direitos Humanos - DIDH), Gomes (2009, p. 9) ensina em seu trabalho que 

“elas ingressariam no ordenamento jurídico brasileiro ou como norma constitucional (posição 

da doutrina avalizada pelo Min. Celso de Mello – HC 87.585-TO; essa tese vale para os 

tratados vigentes no Brasil antes da EC 45/2004) ou como Emenda Constitucional (EC 

45/2004, que vale para os novos tratados) ou como norma supralegal (voto do Min. Gilmar 

Mendes no RE 466.343-SP)”. 

 

 

2.2 O DUALISMO COMO FORMA DE RESPALDO AS DECISÕES DE CUMULAÇÃO 

DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, TENDO POR BASE A CONVENÇÃO 155 

DA OIT 

 

 

Tratados Internacionais são comunicações na forma escrita da vontade de 

Estados soberanos sobre determinado tema específico e de interesse em comum, que por meio 

desse produzem efeitos de natureza jurídica obrigatória, sendo elaborado por regras definidas 

                                                           
18 A sentença da ação Ordinária nº 001.06.005147-8. Juiz de Direito Virgílio Fernandes de Macêdo Júnior. 
Julgado em 03/09/2009. Nega provimento a insalubridade aos militares estaduais de saúde do Estado do Rio 
Grande do Norte devido à gratificação de insalubridade “ser de natureza contingente, podendo ser suprimida, 
quando desaparecem as condições para sua concessão e também pela vontade do legislador”. No caso específico, 
ausência de lei específica impede o percebimento. 
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no Direito Internacional Público. As Convenções são acordos que definem normas de caráter 

mais geral e que podem interferir nos limites de Estados, com efeitos posteriores.  

Assim, Pereira (2009) explica que para uma convenção ou um tratado ter 

valor na República Federativa do Brasil, a competência é do Chefe de Estado, ou seja, deverá 

ser sancionado pelo Presidente da República após apreciação do Congresso Nacional. 

Vejamos a CF/88, no seu art. 84: 

 

Art. 84: Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 
diplomáticos; 
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do 
Congresso Nacional; (CF/88) 

 

Cabe ao Congresso Nacional a ratificação, onde, após análise da Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), a norma é encaminhada as demais 

comissões específicas que analisam o acordo pelo teor do assunto. Desta forma, poderá ser 

votado e aprovado por determinado número de votos para ingressar em nosso país como 

status de norma ordinária ou emenda constitucional.  

O Brasil adota o sistema dualista moderado em que há duas ordens jurídicas 

independentes e autônomas, interna e externa, conforme art. 49 da CF/88: 

 

Art. 49: É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; (CF/88) 

 

Pode haver conflitos entre o Direito Internacional e o Direito Interno em 

diversos campos, sendo que na ordem econômica e de assuntos de direitos humanos, 

poderiam causar sansões que trariam prejuízos ao não cumpridor das normas acordadas. 

Segundo Pereira (2009), o Brasil adota o entendimento em suas decisões 

nos tribunais superiores através do dualismo, criado por Triepel em 1923. Essa doutrina 

determina que duas ordens jurídicas independentes e autônomas que são os Tratados e os 

Estados, sigam paralelamente e sem conflitos. Desta forma, qualquer Tratado para ser aceito 

por um Estado soberano, precisará de ratificação interna. 

O mesmo autor compreende que o fundamento do Direito Internacional 

Público é a manifestação de vontade mútua, o que seria o mesmo sentido ou princípios dos 

Tratados e Convenções Internacionais. Vícios de consentimento são evitados quando são 
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sancionados e ratificados, porque se compreende que houve um estudo e aceitação pelos 

representantes do Estado signatário. Ressaltando ainda que os Tratados e Convenções poderão 

conter versões em idiomas diversos, mas deverão ter a mesma interpretação do texto original. 

Esse entendimento é importante ao nosso estudo porque qualquer norma 

externa ao ser adotada por um Estado-membro deverá manter o mesmo compromisso 

discutido em comum. Como também deverá ser analisado o teor para não haver conflitos com 

as normas internas no que se refere aos princípios constitucionais. Pereira (2009) relata, ainda, 

que Tratados e Convenções só produzirão efeitos internos após processo de apreciação e 

votação em plenária do texto na íntegra. 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC, 2011) é onde 

qualquer norma encaminhada pelo executivo tramita antes da votação, sendo regulada pelo 

regimento interno da Câmara dos Deputados, que no seu artigo 32 cita, entre as suas 

obrigações:  

 

III - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de 
projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas 
Comissões; 
b) admissibilidade de proposta de emenda à Constituição; 
c) assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido, em 
consulta, pelo Presidente da Câmara, pelo Plenário ou por outra Comissão, ou em 
razão de recurso previsto neste Regimento; 
d) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, à organização do 
Estado, à organização dos Poderes e às funções essenciais da Justiça; 
e) matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal,  
penitenciário, processual, notarial; (Congresso Nacional)  

 

Qualquer norma internacional recepcionada e encaminhada pelo Poder 

Executivo na íntegra deverá ser aprovada pela CCJC com o mesmo texto e interpretação, e 

analisada de forma técnica. Caso gere qualquer conflito com a Norma Maior, antes de ser 

encaminhada para votação já será considerada inapropriada pela mesma, através de um 

parecer. 

Essa Comissão do Congresso Nacional é responsável pela 

constitucionalidade ou juridicidade, ou seja, o controle legislativo da matéria encaminhada 

pelo Presidente da República. A norma internacional, após ser aceita pela CCJC será liberada 

para aprovação em votação pelo Congresso, seguindo o mesmo processo democrático das leis 

propostas internamente. Será publicitada mediante decreto legislativo no Diário Oficial da 

União e após um ano passará a ter valor na norma interna. 
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As normas internacionais do trabalho, inseridas através de convenções com 

conteúdo de caráter geral, são internalizadas como leis ordinárias após percorrer todos os 

trâmites já citados para sua ratificação, e só terão validade dentro do ordenamento interno 

após transcorrido o período de um ano. 

Ao contrário, as normas de direito internacional sobre direitos humanos têm 

valor de emenda constitucional, por força de lei inserida na Emenda Constitucional número 

45 de 2004, que incluiu parágrafos ao artigo 5º da Constituição Federal, desde que aprovados 

por três quintos dos votos dos respectivos membros da Casa do Congresso Nacional em dois 

turnos. Vejamos texto da Emenda Constitucional número 45, em seu art. 5º: 

 

Art. 5º: 
[...] 
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
[...] 
§ 3º - Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
(CF/88) 

 

Os Tratados e Convenções ratificados pelo Brasil, após a Emenda 

Constitucional número 45, passaram a ter características de lei ordinária e de aplicação direta, 

desde que não sejam de conteúdo de direitos humanos. Então as normas das Convenções do 

Trabalho estariam abaixo das normas constitucionais. Porém, as Convenções da OIT 

normalmente se inserem no conteúdo relativo a direitos fundamentais, que têm aplicação 

imediata, da mesma forma que as disposições constitucionais sobre matéria de direitos 

fundamentais, previsto no § 1º do art.5º da Constituição de 1988, vejamos: 

 

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata. 
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. (CF/88) 
 
 

Não existe antinomia nas decisões de ratificações dos Tratados e 

Convenções do Trabalho pelo Estado brasileiro, e caso houvesse, a norma não é inerte e 

precisa ser atualizada pela necessidade quando essa fere direitos sociais ou condições não 

mais aceitáveis pela sociedade. O direito possui técnicas para solução de conflitos entre 
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normas vigentes e igualmente aplicáveis ao caso concreto, aplicando a cronologia, a 

especialidade e a hierarquia das normas. 

Os tratados e convenções de acordo com o teor podem adotar status legal, 

supralegal e com valor constitucional. Ainda existem os tratados com valor 

supraconstitucional que não são bem aceitos pela doutrina dualista. Gomes e Mazzuoli (2009) 

definiram esses pensamentos e relataram adequadamente ao afirmar que tratados que não 

sejam de direitos humanos ainda são questões abertas na jurisprudência brasileira. Poderiam 

estar inseridas neste contexto as proposições acertadas pelas convenções da Organização 

Internacional do Trabalho e encaminhadas para serem aprovadas pelo Congresso Nacional. 

Um exemplo que comprova o pensamento acima seria o conflito com a 

Constituição do Brasil, que permite a prisão civil do depositário infiel. O STF, entretanto, já 

decidiu que vale a norma internacional (RE 466.343-SP, 03.12.08), a respeito do nosso art. 98 

do Código Tributário Nacional (CTN), proclamando o valor supralegal dos tratados 

relacionados com o Direito Tributário, vejamos texto extraído do HC 90.172-SP: 

 

A Turma deferiu habeas corpus [...]. Em seguida, asseverou-se que o tema da 
legitimidade da prisão civil do depositário infiel, ressalvada a hipótese excepcional 
do devedor de alimentos, encontra-se em discussão no Plenário (RE 466343/SP, v. 
Informativos 449 e 450) e conta com 7 votos favoráveis ao reconhecimento da 
inconstitucionalidade da prisão civil do alienante fiduciário e do depositário infiel. 
Tendo isso em conta, entendeu-se presente a plausibilidade da tese da impetração. 
Reiterou-se, ainda, o que afirmado no mencionado RE 466343/SP no sentido de que 
os tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil possuem status 
normativo supralegal, o que torna inaplicável a legislação infraconstitucional com 
eles conflitantes, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação e que, desde a 
ratificação, pelo Brasil, sem qualquer reserva, do Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos  (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - 
Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há mais base legal para a prisão 
civil do depositário infiel. HC 90172/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 5.6.2007. (STF: 
DJU) 

 

Observando o fato acima citado por Gomes e Mazzuoli (2009) 

compreendemos que qualquer questão de direitos humanos pode estar inserida tanto no 

Direito Tributário quanto no Direito Administrativo ou Trabalhista, desde que a norma 

ordinária conflite com os princípios fundamentais inseridos no DIDH e nos direitos 

fundamentais da nossa CF/88. 

É importante ressaltar que o Direito Administrativo trata de todos os 

trabalhadores públicos estatutários que são denominados servidores públicos, e que 

especificamente no caso dos militares estaduais houve alteração com a emenda constitucional 

nº 18. Mas não deixaram de serem trabalhadores por receberem outra denominação e estarem 
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regidos pelos art. 42 e 142 da CF, nem de ter direito humanos e proteção suprimidos por 

estarem a serviço do Estado. O Estado tem o dever de dar exemplo e cumprir as normas que 

se dispõem a cobrar de toda a sociedade. 

A nossa Constituição Federal previu segurança e saúde para todos 

trabalhadores urbanos e rurais através do art. 7º, inciso XXII e compensações no inciso XXIII, 

que precisavam ser reguladas por lei ordinária. Essa previsão constitucional nos direitos 

fundamentais é um reflexo da importância dos tratados e convenções que nortearam o 

pensamento de nossos legisladores. Ainda podemos sentir a importância dos Tratados 

internacionais na nossa vida ao citarmos o preâmbulo da nossa CF/88: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República 
Federativa do Brasil. (CF/88) 

 

O compromisso com a ordem interna e internacional, o Estado Democrático, 

são consequências que os Tratados e Convenções têm sobre a sociedade, que sempre 

acompanharam a nossa Constituição e asseguraram proteção ao homem e ao trabalhador 

através do direito. 

Quando conflitamos a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e 

suas leis inseridas, devemos lembrar que a Lei Complementar Estadual n 205 no seu art. 4º 

deveria respeitar a hierarquia em relação à Lei Maior, quando tratamos da omissão 

constitucional da falta de previsão legal do adicional de insalubridade. 

A doutrina dualista não se referiu as normas infraconstitucionais porque 

caberia ao Estado Brasileiro, representante de todos os Estados Federais, a cumprir acordos 

internacionais e fiscalizar o cumprimento dos seus entes federativos. Quando uma convenção 

internacional passa a compor o ordenamento jurídico como lei ordinária, está 

automaticamente incorporada à Constituição Federal. 

Quando o ente federativo conflita com a lei ordinária, estaria este Estado 

ferindo o princípio da simetria. É o princípio federativo que exige uma relação simétrica entre 

os institutos jurídicos da Constituição Federal e as Constituições dos Estados-Membros. 
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Assim, um Tratado e Convenção Internacional incorporada ao ordenamento jurídico interno, 

influenciará a norma infraconstitucional do Estado do Rio Grande do Norte. 

A Convenção da OIT nº 155 foi um marco a proteção à saúde do 

trabalhador, por não fazer distinção dos tipos de trabalhadores e aplicar-se a todas as áreas de 

atividade econômica, incluindo os servidores públicos. É necessário que as normas 

infraconstitucionais adequem-se, ou seja, que a LCE 205/2001 obedeça ao princípio da 

supremacia da CF/88. 

A mencionada Convenção 155 de 1981 foi aprovada tardiamente no Brasil, 

pelo Decreto Legislativo nº 2, de 17 de março de 1992, ratificado em 18 de maio de 1992 e 

promulgado pelo Decreto nº 1.254, de 19 de setembro de 1994, sendo aplicável em todos os 

ramos da atividade econômica, o que pode ser entendido que segurança e saúde pública 

devem estar neste contexto19. 

De acordo com o art. 3º, letra b, desta Convenção promulgada pela 

Presidência da República (1994), “o termo trabalhadores abrange todas as pessoas 

empregadas, inclusive a administração pública”. Assim, militares e servidores públicos civis 

estariam incluídos. 

Seu art. 4º obriga todos os Estados-Membros “a formularem, colocarem em 

prática e reexaminarem periodicamente uma política nacional coerente em matéria de 

segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho”. Consequentemente, os 

entes federativos obedecerão à mesma norma20. 

O Estado do Rio Grande do Norte ainda é obrigado a adequar suas leis e ter 

uma política estadual de proteção aos servidores públicos. Elaborar estatísticas anuais sobre 

acidentes do trabalho e doenças ocupacionais nos órgãos públicos, realizar sindicâncias nas 

ocorrências de infortúnio com o servidor, doença ocupacional ou qualquer outro dano à saúde 

que indique uma situação grave21. 

                                                           
19 O texto da Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho – OIT foi aprovado na íntegra, e trata 
sobre a segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, adotada em Genebra, em 1981, 
durante a 67º sessão da conferencia internacional do trabalho. Publicado no Diário Oficial da União. Seção 1. 
18/03/1992, p. 3473. 
20 Esta política deve ter como objetivo prevenir os acidentes e os danos à saúde derivados do trabalho, tendo 
ainda como meta a ser alcançada a redução ao mínimo, na medida em que for razoável e possível, das causas dos 
riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho. Foi promulgado através do Decreto nº 1.254, de 29 de Setembro 
de 1994. 
21 O Ministério da Previdência Social publica o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT, em 
cumprimento da determinação da Convenção 155. Disponível em: 
<www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=423>. Acesso em: 01 Out. 2011. 
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É obrigatória, ainda, a publicação anual de informações sobre as medidas 

adotadas para a aplicação da política estadual referida. Relatórios de estatística anuais 

deveriam ser postos em boletins públicos dentro das organizações estaduais. No caso 

específico dos militares estaduais, os seus boletins gerais devem ser adequados à publicação, 

como também, devem ser inseridas as medidas adotadas para prevenção de acidentes e 

controle das doenças ocupacionais. Vejamos o art. 11, letras C, D e E da Convenção 155: 

 

Art 11: Com a finalidade de tornar efetiva a política referida no artigo 4 da presente 
Convenção, a autoridade ou as autoridades competentes deverão garantir a 
realização das seguintes tarefas: 
(...) 
c) o estabelecimento e a aplicação de procedimentos para a declaração de acidentes 
de trabalho e doenças profissionais por parte dos empregadores e, quando for 
pertinente, das instituições seguradoras ou outros organismos ou pessoas 
diretamente interessadas, e a elaboração de estatísticas anuais sobre acidentes de 
trabalho e doenças profissionais.   
d) realização de sindicâncias cada vez que um acidente de trabalho, um caso de 
doença profissional ou qualquer outro dano à saúde ocorrido durante o trabalho ou 
com relação ao mesmo possa indicar uma situação grave;  
e) a publicação anual de informações sobre as medidas adotadas para a aplicação da 
política referida no artigo 4 da presente Convenção e sobre os acidentes de trabalho, 
os casos de doenças profissionais ou outros danos à saúde ocorridos durante o 
trabalho ou com relação ao mesmo; (OIT, Convenção 155) 

 

Observamos que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Norte deve estar atenta às mudanças na Legislação Federal. É obrigação fiscalizar, por em 

prática as determinações das normas e propor alterações nos Estatutos, protegendo a saúde e o 

meio ambiente de trabalho de todos os seus servidores, incluindo os militares do quadro de 

saúde da Polícia Militar. 

O conteúdo da Convenção n. 155 tem características de Direitos Humanos 

por tratar da saúde e segurança de todos os trabalhadores, um bem considerado vital. Não 

existe discussão nos tribunais sobre conflitos infraconstitucionais do direito administrativo 

com a referida norma internacional, que ainda é um campo jurisprudencial aberto. 

 Observando-se o teor desta norma ratificada que diz respeito a vida e a 

saúde de todos os trabalhadores, ainda entendemos que ela poderia seguir como emenda 

constitucional e não como lei ordinária interna, assim como as normas da OIT que trataram 

sobre trabalho infantil e que foram incorporadas ao ordenamento jurídico interno na CF/88. 
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2.3 DA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE 

E PERICULOSIDADE AOS MILITARES DO QUADRO DE SAÚDE DO RN 

 

 

A nossa Constituição Federal incorporou diversos princípios fundamentais 

de proteção ao Homem, reflexo de pensamentos positivistas e das Declarações dos Direitos do 

Homem, resultado de Tratados Internacionais e Convenções. A possibilidade de 

cumulatividade dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos militares do Estado do 

Rio Grande do Norte segue o mesmo pensamento dado a qualquer trabalhador, independente 

da denominação jurídica que lhe atribuem. 

Para fins de direcionar e tornar o estudo específico, dissociamos e 

caracterizamos de acordo com Mello (2009), o tipo de trabalhador que é o militar de saúde, ao 

classificar em 3 grupos os agentes públicos: os agentes políticos, os servidores estatais e os 

particulares em atuação colaborativa com o Estado. Os militares do quadro de saúde estão 

inseridos entre os servidores públicos. 

Mello (2009) refere-se ao servidor público na forma da Constituição Federal 

a todos que mantêm vínculo profissional ou relação de trabalho com as entidades de Governo, 

seja da União, Estado, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações. Os militares 

estaduais neste contexto estão inseridos na administração direta como servidores titulares de 

cargos regidos por estatuto próprio. 

A relação jurídica que os titulares de cargo (estatutários) têm com o poder 

público não é contratual, como os demais trabalhadores, pois o Estado pode alterar o regime 

jurídico de seus servidores, ressalvando as disposições constitucionais impeditivas, a exemplo 

da Lei Estadual Complementar 205. Porém, a CF/88 possui leis que oferecem a esses 

trabalhadores especiais proteção e garantias para assegurar condições propícias as suas 

atividades profissionais, independente de qual agente político esteja ocupando o cargo. 

Proteções essas previstas no art. 7º da Constituição Federal para qualquer atividade laboral22. 

A saúde do servidor público estadual é um direito humano fundamental, de 

acordo com Silva (2007), que exige do Estado não somente a eliminação de práticas que 

                                                           
22 As normas de proteção à saúde do trabalhador são de ordem pública. A saúde de qualquer trabalhador é um 
direito básico que tem de ser atendida em quaisquer circunstâncias, é fundamental. O nosso princípio-guia do 
sistema jurídico brasileiro não dissocia, qual seja, o da dignidade da pessoa humana do próprio direito à vida, o 
fundamento último de todo Estado de Direito, o social. 
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resultem em doenças em decorrência da atividade profissional, mas também a adoção de 

medidas preventivas que possam ocasioná-las, quanto repará-las23. 

Ao analisar o militar estadual de saúde, especificamente, na sua atividade 

profissional, é notado que a natureza da sua ocupação difere dos demais pela exigência do 

cargo e suas atribuições adicionais em relação aos demais militares estaduais. 

É previsto no art. 20 do Estatuto da Polícia Militar do Rio Grande do Norte 

(Rio Grande do Norte, 1976), extensivo a todos os militares estaduais, que “os cargos 

policiais-militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e 

de qualificação exigidos para o seu desempenho”. É ampla a lei, mas deixa omissas as 

especificações e atribuições dos cargos dentro da atividade militar24. 

O mesmo Estatuto, no art. 19, §1º, relaciona a existência ou previsão de 

Quadros de Organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras 

disposições legais. Neste caso, apenas com a Lei Complementar Estadual n. 90 (Rio Grande 

do Norte, 1991), em seu art. 21, é que o quadro de saúde da polícia militar fixou atribuições 

como órgão de apoio de saúde, onde estão inseridos todos os oficiais de saúde25. 

No contexto citado no parágrafo anterior estavam excluídas as praças, que 

são militares estaduais as quais exerciam atividades de apoio à saúde. Apenas com a Lei 

Estadual Complementar nº 394 (Rio Grande do Norte, 2009)26 foram inseridos os 

profissionais de nível técnico. Vejamos o art. 3º desta norma: 

 

Art. 3º: Fica criado o Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas de Saúde da 
Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, composto dos seguintes 
profissionais:  
I - Auxiliar de Consultório Dentário;  
II - Técnico de Laboratório de Análises Clínicas; 
III - Técnico em Enfermagem;  
IV - Técnico em Farmácia;  
V - Técnico em Higiene Dental; 
VI - Técnico em Manipulação Farmacêutica;  
VII - Técnico em Ortopedia;  

                                                           
23 Estes direitos estão inseridos no art. 7º da CF/88 na interpretação da norma. O Estado empregador tem de 
cumprir todas as prescrições normativas, estejam elas na Constituição, nas leis infraconstitucionais, nas 
regulamentações e nas disposições de caráter internacional ratificada e promulgada. 
24 O Estatuto da Polícia Militar do Rio Grande do Norte especifica todas as atribuições do cargo policial militar 
no capítulo III, Art. 20. Entretanto, não faz menção a atividade específica do militar estadual de saúde. 
25 A Lei Complementar n. 90 do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a organização básica da Polícia 
Militar do Estado do Rio Grande do Norte e trata das competências dos órgãos de direção e de apoio. Define 
atribuições ao Quadro de Oficiais de Saúde, citando a existência de médicos, dentistas e farmacêuticos. Estes 
oficiais estão inseridos na Diretoria de Saúde como quadro de apoio para a execução de atividades de saúde em 
proveito da corporação. 
26 A lei complementar n. 394 do Estado do Rio Grande do Norte também criou o quadro de oficiais de apoio com 
previsão de nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e biomédico.  
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VIII - Técnico em Prótese Dentária;  
IX - Técnico em Radiologia; e 
X - Técnico em Vigilância Sanitária. (Lei Estadual Complementar nº 394) 

 

Mesmo com a expansão do quadro de oficiais de saúde com exigências de 

curso superior específicos, criação de quadro de praças especialista com ensino fundamental e 

curso técnico, o Estado do Rio Grande do Norte apenas garantiu o compromisso da melhoria 

dos Direitos Fundamentais aos militares estaduais na prestação de serviços de saúde. A 

expansão do quadro tornou mais evidente as diferenças e a natureza da ocupação para o 

preenchimento dos cargos militares estaduais. 

Ao compararmos o que está publicitado no site da Instituição “em como 

ingressar na Polícia Militar do Estado do RN” (Polícia Militar do Estado do Rio Grande do 

Norte, 2011), é evidente que este definiu exigências distintas aos editais dos concursos da 

saúde em relação aos demais. 

As especificações exigidas através da Lei Estadual Complementar nº 394 

torna ainda mais evidente a diferença das praças especialistas em relação às demais, o que já 

ocorria com os oficiais de saúde em relação aos oficiais combatentes, nas formas de ingresso 

na Corporação para o mesmo cargo27. 

Além das diferenças de exigências como a comprovação de diploma em 

nível superior para o preenchimento do cargo de Oficial de Saúde da PM RN, no último edital 

do concurso publicado no dia 01 de julho de 2000 no Diário Oficial n. 9785, havia 

necessidade de titulação mínima de especialista, incluindo radiologia e outras atividades 

caracterizadas e consolidadas como insalubres, comprovando com isso, que a natureza da 

ocupação e as exigências de complexidade profissionais são maiores para os oficiais de saúde 

estaduais que para os militares combatentes, previsto genericamente no Estatuto desses 

servidores. 

É importante lembrar que o artigo 7º, inciso V, da CF/88, aponta que o valor 

do salário deve ser proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Dentro do mesmo 

cargo é impossível haver isonomia, havendo inclusive conflito em relação à Emenda 

Constitucional 19, art. 37, XIII, CF, observando a nova redação, onde se lê que “é vedada a 

                                                           
27 Requisitos para ser Oficial Combatente ou praça da PM RN é haver concluído o Ensino Médio ou equivalente, 
devidamente comprovado, por meio de diploma, certificado ou declaração reconhecidos legalmente, por 
Secretaria da Educação de qualquer das Unidades Federativas Brasileiras ou pelo Ministério da Educação, por 
ocasião da matrícula; 
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vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 

de pessoal do serviço público”. 

A situação especial do militar estadual do quadro de saúde, ainda vai mais 

adiante. A Emenda Constitucional nº 34 (BRASIL, 2001) previu o acúmulo de cargos 

relacionados à área de saúde, podendo um militar de saúde ter duas atividades relacionadas à 

profissão, devido à natureza da sua ocupação, o que diverge dos demais militares estaduais 

regidos pelo mesmo Estatuto. 

Então, esses profissionais acumulam atividade de saúde e militares; 

insalubridade e periculosidade; havendo possibilidade de ter mais de um cargo público, desde 

que não ultrapassem o teto de carga horária constitucional prevista de 60 horas. Ainda, sob o 

mesmo Estatuto e com formação técnica específica, têm vencimentos equivalentes aos 

combatentes e o percebimento de insalubridade é vedado pelas gratificações determinadas em 

comum a todos pela Lei Complementar nº 205, inseridas no seu art.4º. 

A natureza da ocupação dos profissionais de saúde militares é diferente por 

ser possível caracterizar a insalubridade diária, assim como é extensivo à periculosidade aos 

militares combatentes pelos riscos da exposição do cargo, mesmo sendo eventual o risco. 

Também seria possível os militares combatentes terem o mesmo direito a insalubridade, desde 

que a atividade estivesse associada às normas que caracterizem o direito. 

Podemos citar o fato que se existissem militares combatentes a disposição 

do quadro de saúde, estariam expostos aos mesmos riscos de adquirir doenças no ambiente de 

trabalho. Assim, como o fato do militar do quadro de saúde também pode estar exposto a 

situações que decorram perigo, por ser um quadro de apoio à atividade policial militar, no 

qual poderiam ocorrer eventos imprevisíveis. Assim, a lei complementar estadual n. 205 

generalizou a periculosidade a todos os militares estaduais, mas não podia dispor o mesmo a 

respeito da insalubridade, pois precisaria normatizar esse direito a natureza da ocupação do 

quadro de saúde da policia militar. 

 A previsão do percebimento destes adicionais de insalubridade e 

periculosidade está inserida no art. 7º, inciso XXIII, porém ao concluir “na forma da lei”, os 

nossos legisladores deixaram claro que necessitava de regulação posterior. A Emenda 

Constitucional nº 19 de 1998, modificou o regime e dispôs sobre princípios e normas da 

Administração Pública, incluindo o vencimento dos servidores. 

A Emenda alterou o art. 39, CF, e tratou de passar a responsabilidade ao 

Estado do Rio Grande do Norte sobre a fixação dos padrões de vencimento e demais sistemas 



48 

 

 

remuneratórios, além de suprimir a regulamentação dos adicionais de insalubridade antes 

previstos a todos os servidores públicos. O art. 39, § 1º, inciso I, traz a orientação de que a 

natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, influenciarão nesse 

processo remuneratório de acordo com as peculiaridades dos cargos. Mas o Estatuto dos 

militares estaduais (Rio Grande do Norte, 1976) não tratou de insalubridade, nem da natureza 

e da complexidade da ocupação dos militares estaduais de saúde. 

O Ministério Público Estadual do RN relacionou um conflito de normas ao 

citar na sentença da ação ordinária nº 001.06.005147-8, que tramitou em juízo na 1º vara da 

fazenda pública da comarca de Natal, que aos militares estaduais do Rio Grande do Norte não 

se aplica o disposto no art. 7º inciso XXIII pelo que está inserido no art. 42, § 1º, quando 

normatiza o que se aplica “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 

além do que vier a serem fixadas em lei, as disposições do art.14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do 

art. 142, § 2º e §3º, inciso X”. 

O art. 142, § 3º, CF, normatiza que os membros das Forças Armadas são 

denominados militares, aplicando-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as 

disposições do inciso X. Este inciso diz que a lei disporá sobre, os direitos, os deveres, a 

remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as 

peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos 

internacionais e de guerra. Ao não citar o art. 7 º, inciso XXIII, implica que ainda falta 

regulamentação dos adicionais de insalubridade, inseridas nos princípios fundamentais da 

CF/88. 

Quando analisamos mais profundamente o que foi citado pelo Ministério 

Público do Estado, o Rio Grande do Norte cumpriu na sua constituição o que foi determinado 

pelo art. 142 da CF/88 ao inserir no texto estadual o art. 3128, § 14 a seguinte redação: 

“Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo o disposto no art. 7º, VII, VIII, XII, XVII, 

XVIII, XIX e XXIII, da Constituição Federal”.  Desta forma, o art. 31 da constituição 

estadual do RN previu a todos os militares estaduais os adicionais de insalubridade e 

periculosidade ao citar o art. 7º, XXIII. 

No tocante ao disposto no art. 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 205/01, 

é que pode gerar conflitos sobre o teor constitucional ou não desta lei. Ela exclui o 

                                                           
28 O art. 31 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte está inserido no Capítulo VI que trata da 
Administração Pública, seção III. O conteúdo da lei refere-se aos servidores públicos militares sem distinção da 
natureza da ocupação, e inseriu no § 14 diversos direitos sociais previstos na CF. 
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percebimento de qualquer gratificação além das que são previstas. A insalubridade não está 

inserida no contexto, apenas a GRV que por analogia entende-se por periculosidade. Desta 

forma, uma lei posterior extinguiu o adicional de insalubridade ao vedar percebimento de 

qualquer outra gratificação não prevista na norma citada. 

O inciso X, do art.142 da CF/88, citado pelo Ministério Público Estadual, 

deixa claro que deve ser considerado as peculiaridades da atividade do militar estadual de 

saúde e os tratados e convenções internacionais. A natureza da ocupação dos militares de 

saúde é distinta dos demais militares, pois estes acumulam as funções de militar, pelo que está 

previsto no Estatuto, e de atividades na área de saúde. 

 A própria gratificação de risco de vida (GRV) estendida a todos os militares 

do Estado do Rio Grande do Norte já oferece interpretação suficiente para o risco que a 

profissão militar oferece. Porém, não se trata apenas de periculosidade, mas também de 

insalubridade no caso específico destes militares de saúde. 

Insalubridade não é o mesmo que periculosidade como já foi demonstrado 

de forma conceitual, como também caracterizada de forma distinta os dois adicionais 

constitucionais do nosso estudo. O primeiro adicional depende do tempo de exposição e é de 

caráter qualitativo e quantitativo e trata da manutenção da saúde do trabalhador, já 

periculosidade é quantitativo e está relacionado às atividades de risco de vida iminentes as 

suas funções. 

A Controladoria Geral do Estado (CGE) do Rio Grande do Norte 

compreende o conceito de periculosidade através do Parecer n.º H-02 do dia 16 de fevereiro 

de 1995, em anexo ao processo n.º 013/95-CGE, ao relatar que “é essencial à concessão é a 

comprovação de sujeição ao perigo iminente, capaz de por em risco a própria vida para o 

exercício das funções”. 

O risco que o parecer da CGE se referiu, não é o de adquirir doenças, mas 

de ter a vida interrompida, porque o perigo é iminente, eventual e não precisa ser diário para a 

sua comprovação. Por isso que a lei complementar estadual nº 205 estende a GRV a todos, 

sem distinção se o militar estadual está em função administrativa, atividade de campo 

combatendo o crime, de apoio no caso dos militares do quadro de saúde, salvaguardando a 

vida internamente nos hospitais ou na rua apoiando ações dos militares combatentes ou em 

deslocamento ao local de trabalho. A GRV não precisa ser comprovada pelo fato de todos 

serem militares, mas para a insalubridade é necessário porque deve ser constante e diária a 

exposição aos agentes nocivos que causam doenças. 
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As decisões dos tribunais locais estão baseadas na falta de previsão legal a 

percebimento da insalubridade por força da lei complementar estadual nº 205 e por analogia, 

pois entendem que há proteção e compensação ao militar apenas pela GRV, para todos os 

fatores geradores de doença e risco. Seria o mesmo que optar entre insalubridade ou 

periculosidade, ser militar ou profissional de saúde, porém o sentido desses adicionais é 

diverso e o entendimento correto foi demonstrado através da Convenção nº 155 da 

Organização Internacional do Trabalho. 

Partilhamos do entendimento contrario do TJRN a respeito que a GRV 

engloba a insalubridade e periculosidade, quando analisamos o que foi previsto na decisão em 

sentença da 1ª Vara do Trabalho de Rio do Sul, processo RT 01454-2009-011-12-00-2 que 

são devidos os adicionais de insalubridade e periculosidade cumulativamente, “por aplicação 

do art. 11, b, da Convenção n.155 da OIT, integrada ao ordenamento jurídico nacional na 

forma do Art. 5º, § 2º, 49, I, e 84, VIII, da Constituição Federal que afasta a incidência da 

NR-15, 15.3, Port. 3214/78”. 

No texto dessa decisão, os adicionais de insalubridade e periculosidade têm 

por objetivo reduzir os efeitos simultâneos gerados pelas situações de risco à saúde e à 

integridade física do trabalhador respectivamente. Ainda considera que se há prova de que os 

trabalhadores estão expostos simultaneamente aos agentes insalubres e periculosos, terão que 

ser reparados por ambos os adicionais. 

Vejamos citação conferida na sentença acima descrita, proferida pelo Juiz 

do Trabalho Alessandro da Silva, que inseriu o enunciado nº 08 aprovado no 1º Fórum de 

Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho de Santa Catarina em 07 de novembro de 

2008 (www.trt12.jus.br): 

SAÚDE DO TRABALHADOR. PROTEÇÃO. ART. 193, § 2º, DA CLT. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECEPCIONADO. PARÁGRAFO 2º DO 
ARTIGO 193 DA CLT. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. A opção entre o recebimento dos adicionais de insalubridade ou de 
periculosidade não foi recepcionada pelo art. 7º, XXII, da Constituição da República 
e afronta a Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada 
pelo Brasil. Portanto, são devidos de forma cumulativos ambos os adicionais quando 
coexistentes as condições de insalubridade e periculosidade. (TRT 12º Região) 

A Convenção n. 155 da OIT trata da política de segurança e saúde do 

trabalhador, do meio ambiente do trabalho e da prevenção de acidentes e danos à saúde do 

trabalhador em todos os ramos da atividade econômica, incorporou-se ao ordenamento 

jurídico brasileiro na categoria de lei ordinária (STF- ADIn n. 1.480/DF, Rel. Min. Celso de 
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Melo). Porém, ainda cabe discussão sobre o tema, porque o conteúdo dessa Convenção é de 

Direitos Humanos no nosso entendimento, por tratar da saúde e da vida dos trabalhadores.  

No Art. 11, letra b dessa norma legal, está dito claramente que, para efeitos 

dos danos à saúde do trabalhador, deverão ser considerados simultaneamente os vários 

agentes e substâncias nocivas ao organismo humano. A Convenção estabelece que os 

membros signatários tenham o dever de formular e pôr em prática normas e examinar 

periodicamente a sua política, de forma coerente com o aludido instrumento, em matéria de 

seguridade e saúde do trabalhador e do meio ambiente do trabalho, conforme art. 11: 

 

Art. 11: Com a finalidade de tornar efetiva a política referida no artigo 4º da 
presente Convenção, a autoridade ou as autoridades competentes deverão garantir a 
realização das seguintes tarefas:  
[...] 
b) a determinação das operações e processos que serão proibidos, limitados ou 
sujeitos à autorização ou ao controle da autoridade ou autoridades competentes, 
assim como a determinação das substâncias e agentes aos quais estará proibida a 
exposição no trabalho, ou bem limitada ou sujeita à autorização ou ao controle da 
autoridade ou autoridades competentes; deverão ser levados em consideração os 
riscos para a saúde decorrentes da exploração simultâneas a diversas substâncias ou 
agentes; (OIT) 

 

A convenção nº 155 ratificada transformou-se em lei ordinária interna, 

fechando o vácuo jurídico que faltava no art. 7º, inciso XXIII, da CF, que apenas retrata “na 

forma da lei”, ou seja, que precisa de uma lei ordinária que a complete. Além disso, a decisão 

da sentença da 1º Vara do Trabalho de Rio do Sul contrariou a CLT Art. 193, § 2º. Nesse 

paragrafo determina que se deva optar entre os adicionais. Vejamos: 

 

Art. 193 - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da 
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza 
ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou 
explosivos em condições de risco acentuado. 
(...) 
§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe 
seja devido. 

 

Embora não sejamos regidos pela CLT, e sim pelos art 42 e 142 da CF, 

Constituição do Estado do RN e pelo estatuto da Policia Militar do RN, podemos entender 

que essa decisão do TRT de Santa Catarina também pode ser interpretada aos militares 

estaduais do quadro de saúde. É fato que não existe regulamentação a respeito da 

insalubridade, e que deve ser pleiteada por mandato de injunção ou por um pleito voluntario 
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pela própria Assembleia Legislativa de uma nova lei complementar estadual mais adequada à 

natureza da ocupação de todos os militares estaduais.  

Também é fato que a atividade do profissional de saúde pode ser insalubre, 

e deve ser periciada para comprovar a exposição a fatores nocivos. Mas, ao contrario do 

entendimento que já estejam regulados e acobertados pela GRV quando tratamos de 

exposição a fatores nocivos insalubres, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 

reconhece a possibilidade de existência de insalubridade e periculosidade concomitantes na 

atividade profissional questionada através da apelação civil nº 2011.003010-0, da 5º vara da 

fazenda pública da comarca de Natal/RN. 

O entendimento acima, do TJRN, a respeito de que um adicional já 

englobaria todos os adicionais em uma única GRV não é previsto em lei, nem também o fato 

que deveria o militar optar entre um adicional ou o outro como está na Consolidação das Leis 

Trabalhistas, art 193. Essa discussão ainda está aberta a questionamento jurisprudencial, se 

analisarmos o direito pela ótica da decisão da 1º vara do trabalho de Rio do Sul, processo RT 

01454-2009-011-12-00-2. 

Buck (2001, p.125) afirma que o objetivo dos adicionais previstos na no art. 

7º é “fornecer uma compensação econômica ao trabalhador que fica submetido a obrigações 

contratuais”, assim como é o art. 31 da Constituição Estadual do RN, que prevê a todos os 

servidores públicos os mesmos adicionais. A mesma analogia poderia ser dita ao militar de 

saúde exposto a condições insalubres e periculosas, sendo que este submetido ao Estatuto que 

carece de complementação, devido ao entendimento da Convenção 155 aprovada pelo 

Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. 

Esclarece a autora que os doutrinadores e operadores do direito interpretam 

a lei como o próprio legislador a criou, obedecendo aos objetivos de quem a criou. O estatuto 

dos militares do Rio Grande do Norte veda o percebimento de qualquer gratificação ou 

adicional não previsto na Lei Estadual Complementar 205/01, mas devemos lembrar que 

existem leis que podem conflitar com a Norma Maior e precisam ser corrigidas. Os militares 

estaduais de saúde ainda aguardam a regulamentação do Art. 7º, XXIII da CF/88 na legislação 

estadual, extinta em 2001, e não substituída por outra de igual teor. 

O conflito existente entre o direito ao percebimento de insalubridade é 

evidente quando analisamos o teor da Lei Estadual Complementar n. 205 em relação às 

convenções internacionais ratificada pelo Brasil. Podemos averiguar nessa discussão que é 

necessário alterar esta norma estadual pela falta de previsão legal da percepção de ambos os 
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adicionais discutidos no nosso estudo, repassada pela responsabilidade que a CF/88 deixou ao 

promulgar a Emenda Constitucional nº18, que deu nova redação ao art 42, da CF/88, referente 

à remuneração dos militares estaduais. 

A hierarquia das leis é um dos pilares do direito constitucional e uma lei 

deve ser aplicada até que seja revogada ou modificada por outra sem causar conflitos de 

interpretação. Ao analisar o espaço temporal em que a Lei Estadual Complementar n. 205 

surgiu (2001), em relação às convenções internacionais que tratam sobre a saúde do 

trabalhador, fica claro que já havia antítese na sua promulgação pela vedação à insalubridade, 

quanto à falta de regulamentação necessária para proteger os militares do quadro de saúde do 

RN pelos agentes nocivos, prevista nos princípios fundamentais da nossa CF/88. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pode-se afirmar que a Constituição Federal brasileira, quando previu os 

direitos sociais, definiu o mínimo existencial social, verificado através do art. 6º, que 

consagrou os direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à 

previdência social, à proteção da maternidade e da infância, e à assistência social aos 

desamparados. 

Foi protetora, ao priorizar as necessidades vitais básicas dos trabalhadores 

urbanos e rurais e de suas famílias, através do inciso IV do seu art. 7º, onde é possível 

identificar essas obrigações do Estado, como sendo o direito à moradia, à alimentação, à 

educação, à saúde, o lazer, o vestuário, à higiene, o transporte e à previdência social; e é a 

razão pela qual ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo fixado por lei. 

A mesma norma, induvidosamente, relaciona uma estreita ligação entre o 

direito à saúde e o direito à vida. O que se visa é a saúde dos trabalhadores é, em último 

entendimento, o direito humano à vida, a integridade física, mental, em suma, a saúde. Ao 

interpretarmos a Constituição Federal brasileira isso foi revelado, encontrando-se um 

fundamento máximo à mencionada proteção nos Princípios Fundamentais e nos Direitos e 

Garantias Fundamentais. 

A evolução da nossa legislação e a normatização internacional pela OIT 

revelou uma crescente preocupação com o ambiente de trabalho e a saúde. A Convenção n. 

155 foi muito importante para o nosso estudo e demonstrou a necessidade da acentuada 

proteção à saúde do trabalhador ao tratar da natureza da ocupação e a ocorrência de riscos 

simultâneos, insalubridade, conferindo um caráter abrangente, para todos os trabalhadores, de 

todos os setores da atividade econômica. 

O pagamento do adicional de insalubridade não se restringe apenas à 

natureza de singela contraprestação como compensação aos possíveis prejuízos à saúde, 

devendo ser considerado também, como um inibidor do empregador das práticas lesivas à 

saúde daquele que trabalha em situações que possam sofrer danos pela ação do tempo. O 

direito de percebimento de compensações a agentes nocivos aos militares estaduais de saúde é 

um lembrete a sociedade de que o Estado do Rio Grande do Norte deve prover exemplos, a 

fim de proteger qualquer trabalhador, independente de ser militar e civil, ou estatutário e 

celetista.  
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Quanto ao adicional de risco de vida ou periculosidade, não poderá ser 

equivalente ao adicional de insalubridade por analogia ou compensadora de vários agentes 

agressores a saúde em um só adicional; por ausência de norma infraconstitucional; por 

limitações de estatuto; nem por optar entre um ou outro, pois a GRV é inerente à função de 

todos os militares estaduais, bombeiros e policiais. Lembramos que dispositivos 

constitucionais permitem correções de omissões que causem prejuízos ao trabalhador. 

Cumular os adicionais de insalubridade e risco de vida é possível devido à 

natureza da ocupação do militares estaduais de saúde que desempenham atividades insalubres, 

e pela previsão legal da periculosidade extensiva a todos por força da lei complementar 

estadual nº 205. Tratados e convenções internacionais de direitos humanos e do trabalho 

protegem qualquer indivíduo que estejam em nações que ratifiquem essas normas, assim 

como a CF/88 assegura direitos e garantias fundamentais à atividade profissional, à vida e à 

saúde. 

Ressaltamos que o investimento do Estado do Rio Grande do Norte em 

salvaguardar um local de trabalho saudável, protegido, livre de danos à vida e à saúde, 

resume-se ao compromisso do servidor publico na sua continuidade da prestação de serviço à 

sociedade, na eliminação de despesas médicas decorrentes de infortúnios e maiores custos em 

tratamentos posteriores desnecessários. Assim há uma garantia de alimentos a família do 

servidor público, consequentemente, tranquilidade futura. 

É injusto e inadmissível o entendimento dos Tribunais de que não é possível 

a cumulatividade de adicionais, pois um não exclui o outro. Mais agressiva é a 

impossibilidade do militar do Estado do Rio Grande do Norte, do quadro de saúde, perceber o 

adicional de insalubridade, pois um adicional não exclui o direito de outro pelo fato de estar 

exposto a dois agentes de natureza distintas. Não há justiça na vedação legal conflitante com 

os princípios fundamentais da nossa CF/88, inseridos como norteadores das normas da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 

A história sempre demonstrou preocupação com a vida dos trabalhadores e 

os possíveis riscos aos quais estão expostos. Não basta a periculosidade, nem também a 

insalubridade, não deve haver apenas essas preocupações quando ainda há necessidade de 

encontrar soluções e ações que reduzam os riscos a vida e problemas a saúde. O objetivo do 

cumprimento da lei é garantir qualidade de vida e a integridade física. 

Os benefícios evidentes do cumprimento das leis que protegem os 

servidores públicos sejam estatutários ou não, dos riscos inerentes a agentes agressores a vida 
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são muitos. Ambiente saudável, rentável à sociedade, pois estes teriam profissionais menos 

doentes e restabelecimento da dignidade humana do servidor. O fato de não ser proporcionado 

um ambiente seguro ou apropriado ao militar estadual de saúde, seria a compensação aos 

danos lesivos a sua saúde e indenizações por agentes perigosos, estes últimos previstos pela 

GRV. 

A interpretação da norma da forma como foi exposta, sendo possível a 

percepção do adicional de insalubridade mais o de periculosidade, estaria o Estado do Rio 

Grande do Norte aplicando a recompensa pelas atividades danosas, promovendo adequações 

ao local de trabalho, obtendo para o servidor um ambiente de trabalho mais saudável, 

produtivo e por fim, estaríamos vendo o bem-estar social e o bem comum aplicado a todos, 

previstos na Declaração dos Direitos do Homem. 

Ainda, acrescentamos a proposta deste estudo como uma justificativa 

técnica para que os Legisladores Estaduais corrijam a lei complementar estadual nº 205, 

regulamentando a previsão legal do adicional de insalubridade aos militares estaduais do RN 

que estejam expostos aos agentes nocivos. 
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