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APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
IMPLANTAÇÃO  DE  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE CUMULADO COM PEDIDO DE
PARCELAS  VENCIDAS.  PEDIDO  JULGADO
IMPROCEDENTE.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  EXERCÍCIO.  CARGO  DE  GARI.
RECEBIMENTO  DO ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  NÍVEL MÁXIMO. ATIVIDADE
DESEMPENHADA.  SUJEIÇÃO  AO  CONTATO
DIRETO  COM  FATORES  PATOGÊNICOS.  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  08/2000.  NORMATIVO
LOCAL  APTO  A  RESPALDAR  O  DIREITO
POSTULADO.  APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  DA
NORMA  REGULAMENTADORA  Nº  15,  DO
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO.
POSSIBILIDADE.  LEI  MUNICIPAL QUE  REMETE
AO  CITADO  ATO  NORMATIVO.  ATIVIDADE
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CONSIDERADA INSALUBRE  PELO  MINISTÉRIO
DO  TRABALHO  E  EMPREGO.  PAGAMENTO
RETROATIVO  DEVIDO  AO  QUINQUÊNIO
ANTERIOR À  PROPOSITURA DA AÇÃO.  JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO
CONSOANTE A LEI Nº 11.960/2009. PROVIMENTO.

- A Lei Complementar Municipal nº 08/2000, além de
definir  os  tipos  de  atividades  consideradas
insalubres, quais sejam, que exponham os servidores
a  agentes  nocivos  à  saúde,  e  estabelecer  os
percentuais  devidos,  conferiu  também  aplicação
local  da  regulamentação  oriunda do  Ministério  do
Trabalho e Emprego, notadamente quanto aos limites
de tolerância.

-  É  possível  a  aplicação  subsidiária  da  Norma
Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e
Emprego, pois a lei municipal que regulamentou o
percebimento  do  adicional  de  insalubridade  pelos
servidores  do  Município  de  Pedras  de  Fogo,  no
parágrafo único, do art. 129, ao tratar das atividades
insalubres,  fez  expressa  remissão  ao  citado
normativo.

- Existindo previsão legal específica regulamentando
o direito de percepção do adicional de insalubridade
pelos  servidores  municipais,  tal  benefício  deve ser
assegurado a servidora que exerce o cargo de gari,
em grau máximo, porquanto se sujeita à exposição
de agentes biológicos insalubres, consoante prevê o
Anexo  14,  da  Norma  Regulamentadora  nº  15,  da
Portaria  nº  3.214/78,  do  Ministério  do  Trabalho  e
Emprego.
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- A correção monetária e os juros de mora devem ser
aplicados em consonância com a inteligência da Lei
nº 11.960/2009.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o apelo.

Maria Betânia da Silva e  Silva  ajuizou a  presente
Ação  Ordinária  de  Implantação  de  Adicional  de  Insalubridade  cumulado  com
pedido das Parcelas  Vencidas, em face do  Município de Pedras de Fogo, sob a
alegação de que, embora seja servidora pública efetiva e exerça a função de Gari, não
percebe o adicional de insalubridade que lhe é devido, nos moldes do art. 129, da Lei
Complementar Municipal nº 08/2000 e Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério
do  Trabalho  e  Emprego.  Postulou,  assim,  o  percebimento  do  adicional  de
insalubridade no grau máximo, bem como o pagamento retroativo referente a todo o
período laborado.

Contestação,  fls.  23/31,  suscitando,  em  se  de
preliminar, a prescrição da pretensão posta nos autos, bem como a inépcia da inicial.
No mérito postula a improcedência do pedido, sob a alegação de inexistir legislação
específica  regulamentando  o  percebimento  do  adicional  de  insalubridade  pelos
servidores municipais.

Impugnação  à  contestação,  fls.  42/47,  rebatendo  os
termos  perfilhados  na  peça  de  defesa,  e  requerendo  a  procedência  do  pedido
inaugural.

Termo de audiência, fls. 53/54.
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A  Juíza  de  Direito  a  quo,  fls.  61/64, julgou
improcedente o pedido, consignando os seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
IMPROCEDENTE  O  PEDIDO,  extinguindo  o
processo nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.
Deixo de condenar o(a)  autor(a)  ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, por ser
beneficiário (a) da assistência judiciária.

Inconformada, a parte autora interpôs  APELAÇÃO,
fls.  67/74,  defendendo  a  necessidade  de  reforma  da  sentença,  pois  contrário  ao
posicionamento adotado por esta Corte de Justiça que, no julgamento da apelação
cível  de  nº  057.2008.000078-9/001,  de  minha  relatoria,  deferiu  o  pagamento  do
adicional de insalubridade, porquanto entendeu pela existência de lei local prevendo
o  adimplemento  do  citado  beneficio,  e  que  foi  ratificada  pelo  Supremo  Tribunal
Federal, através da ARE 656078, de forma que pede a implantação do adicional de
insalubridade em seu grau máximo no contracheque da servidora.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  78/81,  defendendo  a
manutenção da sentença,  em face da inexistência de lei  local  regulamentando de
forma específica a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos
municipais, além de que a parte autora não demonstrou, nos moldes do art. 331, I, do
Código de Processo Civil, estar exposta a atividades insalubres em seu labor.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

Apelação Cível nº 0006495-51.2013.815.0571                                                                                                                                                                               4



VOTO

O cerne da questão reside em saber se Maria Betânia
da Silva e Silva,  servidora efetiva que exerce a função de Gari  no Município de
Pedras de Fogo, faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade.

De  uma  análise  processual,  notadamente  do
documento de fl. 12, percebe-se a submissão da autora ao regime estatutário.

Dessa  forma,  é  aplicável  à  hipótese  telada  a  Lei
Complementar Municipal nº 08, de 03 de janeiro de 2000, fls. 14/18,  que instituiu o
Regime  Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de  Pedras  de  Fogo,
disciplinando  o  percebimento  do  adicional  de  insalubridade  pelos  servidores
municipais da respectiva localidade, consoante se extrai do disposto no art. 129, cuja
transcrição não se dispensa:

Art.  129  –  Serão  consideradas  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.

Pela  inteligência  do  dispositivo  supracitado,  vê-se
que o legislador, ao regulamentar o percebimento do benefício pelos servidores do
Município de Pedras de Fogo, além de definir os tipos de atividades consideradas
insalubres, quais sejam, que exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, e
fixar  os  percentuais  devidos,  conferiu  também  aplicação local  da regulamentação
oriunda do Ministério do Trabalho e Emprego, notadamente quanto aos limites de
tolerância.
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In casu, o ato normativo incumbido de disciplinar o

tema  relativo  ao  exercício  de  atividades  e  operações  insalubres  é  a  Norma
Regulamentadora  nº  15,  veiculada  pela  Portaria  nº  3.214/78,  do  Ministério  do
Trabalho e Emprego, que ao definir as atividades que envolvam agentes biológicos,
enuncia no seu Anexo 14:

ANEXO N.º 14 
AGENTES BIOLÓGICOS 
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).

Em vista desse arcabouço normativo, e considerando
que  a  atividade  desempenhada  pela  servidora  enquadra-se  na  descrição  acima
transcrita,  resulta  extreme  de  dúvida  que  o  direito  à  percepção  do  adicional  de
insalubridade  encontra-se  perfeitamente  delineado  pela  legislação  municipal  de
regência,  que  remeteu,  expressamente,  à  regulamentação  ministerial  o
enquadramento dos limites de tolerância.

 Tal situação, ao meu juízo, atende a necessidade de
legislação específica do ente federativo disciplinando o percebimento do adicional
em questão pelos seus servidores. 

Dessa  forma,  no  caso  concreto,  entendo  ser
desnecessária a realização de perícia para fins de aferição do grau de insalubridade
devido à servidora, pois, conforme estabelecido na citada norma regulamentadora, as
suas atribuições enquadram-se no grau máximo.
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Sendo assim, por ser indubitável que a atividade de
Gari,  amolda-se às definidas na Norma Regulamentadora nº 15,  do Ministério do
Trabalho e Emprego  - porquanto diretamente ligada ao recolhimento de lixo urbano,
o que implica na exposição dos servidores ao contato com substâncias tóxicas e na
sujeição diuturna ao risco de contágio com agentes biológicos prejudiciais à saúde -
forçoso o reconhecimento do direito à percepção do adicional à razão máxima, ou
seja,  no  percentual  de  40% (quarenta  por  cento)  incidente  sobre  seus  respectivos
vencimentos, bem como dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

Em  caso  semelhante,  os  seguintes  julgados  deste
Sodalício:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
GARI.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
SÚMULA Nº  42  DESTE  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.
PREVISÃO  NO  REGIME  JURÍDICO  DOS
SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  PEDRAS  DE  FOGO.
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DAS  NORMAS  DO
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO  POR
DETERMINAÇÃO  DA  LEI  COMPLEMENTAR
MUNICIPAL.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS.
PAGAMENTO  DEVIDO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  APELAÇÃO  E  REMESSA
DESPROVIDAS. 1. O adicional de insalubridade só é
devido  a  servidor  público  submetido  a  vínculo
estatutário ou temporário se houver previsão em lei
específica  editada  pelo  respectivo  ente  federado.
Inteligência  da  Súmula  nº  42  deste  Tribunal  de
Justiça.  2.  É  possível  a  aplicação  analógica  das
normas  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  se
determinada pela lei que disciplina o pagamento do
adicional  de  insalubridade  aos  servidores  públicos
do ente federativo. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
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Processo  Nº  00007271820118150571,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 10-11-
2015)
 
E,

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
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inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior.  (JPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000793820118150571, - Não possui -,  Relator DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 06-02-2015) 

Nessas linhas, a sentença merece reforma, a fim de
determinar a implantação do adicional de insalubridade, em favor da parte autora,
no percentual de 40%, correspondente ao grau máximo, e seu retroativo, respeitada a
prescrição quinquenal.

 Por  outro  quadrante,  no  que  tange  à  correção
monetária e aos juros de mora, mister ressaltar que devem ser fixados de acordo com
o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
moldes  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº  9.494/97,  com  redação  determinada  pela  Lei  nº
11.960/09.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO, para determinar a implantação do adicional de insalubridade, em favor
da  parte  autora,  no  percentual  de  40%,  correspondente  ao  grau  máximo,  e  seu
retroativo,  respeitada  a  prescrição  quinquenal, sendo  este  montante  acrescido  de
juros de mora e correção monetária, a serem fixados de acordo com o índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-
F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.  

Por fim, em face da modificação da sentença, inverto
a obrigação de suporte do ônus sucumbencial,  condenando a Fazenda Pública ao
pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 3º, do Novo Código
de Processo Civil, a serem arbitrados na fase de liquidação de sentença, uma vez que
por força do disposto  no §  4º,  II,  do  citado diploma legal,  “não sendo líquida  a
sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente
ocorrerá quando liquidado o julgado”.
Apelação Cível nº 0006495-51.2013.815.0571                                                                                                                                                                               9



É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador 

Relator
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