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APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER.  GARI.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
APLICAÇÃO  DA  NORMA  REGULAMENTADORA  Nº  15 
DO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO.  GRAU 
MÁXIMO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PEDIDO  DE 
REDUÇÃO.  DESCABIMENTO.  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE.  ART.  557,  CAPUT,  CPC.  SEGUIMENTO 
NEGADO AO RECURSO.

-  Não  é  razoável,  tampouco  justo,  admitir  que  o  servidor 
público  exerça  seu  mister  sem  a  correspondente 
contraprestação,  por  força  da  inércia  legislativa  da 
Administração  Municipal,  que  se  prevalece  de  sua  própria 
omissão para negar ao servidor direito que lei já lhe outorga. 
Destarte,  apesar  de  não  haver  reconhecimento  expresso  do 
grau de insalubridade relacionado ao cargo do promovente, 
não  se  pode  perder  de  vista  a  existência  de  legislação 
municipal, assegurando a percepção da referida gratificação, 
bem como a  natureza  do  labor  exercido,  compatível  com o 
grau máximo de insalubridade,  corroborada  pela  NR nº  15, 
expedida  pelo  Ministério  do  Trabalho,  aplicada 
subsidiariamente.

- O pedido de redução dos honorários advocatícios deve ser 
rejeitado  quando  o  valor  fixado  a  esse  título  se  revelar 
razoável.

- Segundo art. 557, caput, CPC, “O relator negará seguimento 
a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente, 



prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação interposta  pelo  Município  de  Pedras  de 
Fogo contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedras 
de Fogo nos autos da ação ordinária de implantação de adicional de insalubridade c/
c pedido de parcelas vencidas, promovida por Ramildo Monteiro do Nascimento em 
desfavor do Poder Público recorrente.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou 
procedente a pretensão vestibular, condenando a edilidade à implantação, em favor 
do promovente, do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por 
cento) sobre os seus vencimentos, bem como, ao pagamento das parcelas vencidas 
não atingidas pela prescrição quinquenal, acrescida de correção e de juros de mora 
no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 1º-
F da Lei  9.494/97,  além dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com o teor decisório, o Poder Público Municipal 
interpôs apelação, aduzindo, em suma, a necessidade de legislação específica, para 
definir acerca da concessão de adicional no presente caso. Ademais, discorre sobre a 
indispensável realização de prova pericial, a fim de identificar e classificar a suposta 
insalubridade,  bem  como,  insurge-se  em  relação  ao  valor  atribuído  a  título  de 
honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja 
julgada procedente a demanda.

Devidamente  intimado,  a  polo  promovente  apresentou 
contrarrazões, postulando o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença, o 
que fez ao rebater os argumentos recursais.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

A princípio,  é  salutar  expor  que  o  promovente,  ora  apelado, 
exerce o cargo de gari junto ao Município de Pedras de Fogo desde 23 de fevereiro 
de  2007,  na  condição  de  servidor  público,  em  decorrência  de  sua  aprovação  em 
concurso público, conforme Portaria de fl. 14.



A questão devolvida a esta Corte gira em torno da possibilidade 
de pagamento de adicional de insalubridade quando ausente lei municipal que trate, 
esmiuçadamente, dos cargos sujeitos ao recebimento e a gradação da insalubridade.

A esse  respeito,  anoto  que  o  pagamento  de  gratificação  pelo 
exercício  de  atividade  considerada  insalubre  está  prevista  na  Lei  Municipal  nº 
08/2000 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos), no seu art. 129, parágrafo único, 
vejamos:

“Art.  129  –  Serão  considerados  atividades  ou  operações 
insalubres  aquelas  que,  por  sua  natureza,  condições  ou 
métodos  de  trabalho,  exponham  os  funcionários  a  agentes 
nocivos à saúde.
Parágrafo  Único  –  O  exercício  de  trabalho  em  condições 
insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 
Ministério  do  Trabalho,  assegura  a  percepção  de  adicional 
respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo 
se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.”

Há, portanto, legislação municipal  prevendo o pagamento do 
adicional de remuneração para os servidores municipais. Entretanto, o diploma legal 
retrotranscrito  resta  carente  de  pormenorização  das  categorias  que  fazem  jus  ao 
adicional  de  insalubridade  e  sua  graduação  em  percentuais,  remetendo  essa 
regulação à norma específica.

Em  que  pese  a  omissão  legislativa  municipal,  deve  ser 
considerado,  as  disposições  previstas  na  Norma  Regulamentadora  nº  15,  do 
Ministério do Trabalho e Emprego, e seu Anexo 14, in verbis:

“Relação  das  atividades  que  envolvem  agentes  biológicos,  cuja 
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo:

Trabalho ou operações, em contato permanente com: [...]

lixo urbano (coleta e industrialização)”

A matéria não é nova, uma vez que já foi debatida e julgada por 
esta Corte de Justiça em outras oportunidades, conforme se pode conferir adiante:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA  DE  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  GARI. 
AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA.  IRRELEVÂNCIA. 
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. REFORMA DA SENTENÇA. 



PROVIMENTO DO RECURSO. Atividade de Agente de Limpeza 
Pública, na forma regulada pelo Ministério do Trabalho e Empresa, 
é tida como insalubre, sendo devida a percepção da remuneração 
correspondente pelo servidor público”1.

“REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
IMPLANTAÇÃO  DE  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
GARI. PREVISÃO DE PAGAMENTO NO ESTATUTO DOS 
SERVIDORES  DO  MUNICÍPIO.  EXISTÊNCIA  DE 
LEGISLAÇÃO LOCAL. COMPLEMENTAÇÃO PELA NR 15, 
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. INSALUBRIDADE EM 
GRAU  MÁXIMO.  ADICIONAL  DEVIDO.  SENTENÇA 
MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC E SÚMULA 
253 DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO. 1. O art. 129 da Lei 
Complementar nº 08/2000, do Município de Pedras de Fogo, 
regulamentou  a  matéria  e  concedeu  aos  seus  servidores, 
independentemente  do  cargo  exercido,  verba  indenizatória 
em razão de atividade insalubre, na qual o servidor público 
encontra-se  exposto  a  ¿agentes  nocivos  à  saúde¿.  2.  Não 
conceder  o  adicional  de  insalubridade  -  embora  haja 
autorização legal  para tanto -  a  quem trabalha na coleta de 
lixo  urbano,  é  negar  efetividade,  ab  initio,  ao  princípio 
fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), 
pois é inegável que o Gari está exposto à substâncias tóxicas, 
bactérias,  vírus e a toda uma gama de elementos nocivos à 
saúde, sujeitando-se, portanto, a inarredáveis contaminações. 
3.  Nos  termos  da  normatização  oriunda  do  Ministério  do 
Trabalho e Emprego, fixada pela Norma Regulamentadora nº 
15 (NR15), seu Anexo 14 prevê que a atividade de coleta de 
lixo urbano é insalubre em grau máximo, cujo percentual é 
fixado em 40%. Diante de regulamentação suficiente sobre o 
adicional  de  insalubridade,  e  respeitado  o  princípio  da 
legalidade, sua concessão é medida que se impõe. 4. Recursos 
aos quais se nega seguimento com arrimo no art. 557 do CPC e 
Súmula 253 do STJ.”2

“APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  AUXILIAR  DE  CONSULTÓRIO  DENTÁRIO. 
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  PREVISÃO  MUNICIPAL. 
PERCENTUAL APLICADO. NORMA REGULAMENTADORA Nº 
15  DO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO.  GRAU 
MÉDIO.  COMPROVAÇÃO.  CONCESSÃO  DA  ORDEM. 

1TJPB, AC nº 024.2010.000.276-5/001. Relator. Tércio Chaves de Moura, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira. Julgado em 27 de setembro de 2011.
2 TJPB – AC nº 00007263320118150571 – Rel. Des. Maria das Neves do Egito D. Ferreira – Julgamento: 

23/10/2014 



REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PROVIMENTO 
DO RECURSO.  Restando incontroverso o  fato de que o grau de 
insalubridade do local de trabalho e das atividades desempenhadas 
pelos agentes de saúde corresponde ao nível médio, faz jus ele ao 
pagamento da diferença do adicional pago pela Administração”.3

Por fim, não é razoável, tampouco justo, admitir que o servidor 
público exerça seu mister sem a correspondente contraprestação, por força da inércia 
legislativa da Administração Municipal,  que se prevalece de  sua própria  omissão 
para  negar  ao  servidor  direito  que  lei  já  lhe  outorga,  mas  que  depende  de 
regulamentação legal. 

Destarte, apesar de não haver reconhecimento expresso do grau 
de insalubridade relacionado ao cargo do promovente, não se pode perder de vista a 
existência de legislação assegurando a percepção do referido adicional, bem como a 
natureza  do  labor  exercido,  compatível  com  o  grau  máximo  de  insalubridade, 
corroborada pela NR nº 15, expedida pelo Ministério do Trabalho.

Não há, portanto, como negar ao autor, trabalhador que recolhe 
o  lixo  e  dejetos  da  cidade,  o  adicional  de  insalubridade  nos  moldes  do  pedido, 
mormente quando assegurada de forma genérica pela Lei Complementar Estadual, 
devendo ser concedido o adicional de insalubridade no grau máximo, como previsto 
na Norma Trabalhista, aplicada subsidiariamente.

Diante disso e não tendo a Edilidade comprovado o pagamento 
das verbas relativas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, II, do CPC, resta 
demonstrado o direito da promovente ao seu recebimento, inclusive quanto ao seu 
retroativo. 

Corroborando tal entendimento, outrossim, afigura-se bastante 
apropriada a seguinte lição de Nelson Nery Júnior, para quem: 

O  ônus  da  prova  é  regra  de  juízo,  isto  é,  de  julgamento, 
cabendo  ao  juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,  proferir 
julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele 
não se desincumbiu2.

Com relação  aos  honorários  de  sucumbência,  entendo  que  o 
percentual de 10% sobre o valor da condenação encontra-se de acordo com o trabalho 
desempenhado pelo causídico e em consonância com os princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade, a teor do que estabelece o art. 21 do CPC. 

3 TJPB – AC nº 031.2010.000300-8/001 – Rel. Marcos William de Oliveira (Juiz convocado para substituir o Desembargador 
João Alves da Silva) – 4ª C. Cível - j. 29/03/2011.

2 Código de Processo Comentado. Nery Jr., Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade.  6ª ed.  pág. 696:



Ante o exposto, com fulcro no artigo 557,  caput,  do CPC e na 
Jurisprudência  dominante  desta  Corte  de  Justiça,  nego  seguimento  ao  recurso 
apelatório, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 06 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


