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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  FEITO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
INCONFORMISMO  DO  MUNICÍPIO.  SERVIDOR
PÚBLICO.  GARI.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO.
ATIVIDADE  DESEMPENHADA  SUJEITA  AO
CONTATO DIRETO COM AGENTES NOCIVOS À
SAÚDE.  TRABALHO  EXERCIDO  NAS  MESMAS
CONDIÇÕES  INSALUBRES  DURANTE  TODO  O
PERÍODO  LABORADO.  AUSÊNCIA  DE  LEI
MUNICIPAL  ESPECÍFICA.  APLICAÇÃO  DA
NORMA  REGULAMENTADORA  Nº  15  DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. GRAU
MÁXIMO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA
RECORRIDA. DESPROVIMENTO.
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-  Comprovada a natureza insalubre desempenhada
pelo gari, deve ser mantida a sentença, em todos os
seus  termos,  sobretudo,  quando  assegurou  a
percepção do adicional de insalubridade no patamar
de 40% do vencimento, sendo compatível com o grau
máximo de insalubridade,  corroborada pela  NR nº
15, expedida pelo Ministério do Trabalho.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por maioria, desprover o recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO,  fls.  54/60, interposta  pelo
Município de Monteiro, combatendo  a sentença de  fls. 49/51, da lavra da Juíza de
Direito  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  Monteiro  que julgou procedente,  em parte,  a
vertente  Ação  de  Cobrança  de  Adicional  de  Insalubridade ajuizada  por Silvio
Batista  Ezequiel  da  Silva,  condenado  o  promovido  a  pagar  “o  Adicional  de
Insalubridade no percentual de 40% do seu vencimento básico, desde maio de 2013,
até quando perdurar a atividade insalubre desenvolvida pelo autor(a)”, devidamente
corrigido. 

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da
sentença, sustentando, em suma, a inexistência de lei local que albergue o direito ao
recebimento  do  adicional  de  insalubridade  aos  que  exercem  o  cargo  de  gari,
mormente  por  se  encontrar  a  Administração  Pública  submetida  ao  princípio  da
legalidade.

Contrarrazões, fls. 64/71, onde o promovido defende
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a  manutenção  da  sentença,  aduzindo,  em  resumo,  que  a  lacuna  de  legislação
municipal  específica,  regulamentando a  percepção  de  adicional  de  insalubridade,
deve haver a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do
Trabalho e Emprego, tendo em vista a não regulamentação das atividades insalubres,
entendimento este sedimentado nesta Corte de Justiça.

A  Procuradoria de Justiça,  através da Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa,  fls. 95/97, opinou pelo prosseguimento do feito,
sem manifestação de mérito.
  

É o RELATÓRIO.

VOTO

Silvio Batista Ezequiel da Silva ingressou com Ação
de  Cobrança  de  Adicional  de  Insalubridade, em  desfavor  do  Município  de
Monteiro, afirmando que apesar de ser servidor público estatutário, no exercício do
cargo de Gari  e como tal,  laborando em “condições caracterizadas e classificadas
como insalubres”, fl. 03, submetidos, portanto, a agentes nocivos à saúde, requer a
implantação do adicional de insalubridade, no grau máximo cujo percentual é de
40% (quarenta por cento), e ainda, o valor de R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinquenta
reais)  correspondente ao valor que não fora pago pela Edilidade,  do mencionado
adicional.

Sobreveio a sentença de fls. 49/51, na qual acolheu a
pretensão autoral, em parte, dando ensejo a esta apelação.

O julgamento a quo não merece reforma.

Como é cediço, no desenvolvimento de seu labor, os
agentes de limpeza (garis) são expostos a uma gama de elementos nocivos à saúde. E,
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mesmo na  ausência  de  legislação  municipal,  entende-se  por  razoável  a  aplicação
analógica da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego e
seu Anexo 14, a saber:

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).

Por  outro  lado,  no  tocante  ao  percentual  a  ser
acrescido ao salário do servidor, os itens 15.2 e 15.2.1 dispõem da seguinte forma:

15.2  O  exercício  de  trabalho  em  condições  de
insalubridade,  de  acordo  com os  subitens  do  item
anterior,  assegura  ao  trabalhador  a  percepção  de
adicional, incidente sobre o salário mínimo da região,
equivalente a:
15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade
de grau máximo.

Tal posicionamento, inclusive, encontra respaldo em
julgados desta Corte de Justiça, consoante os escólios trazidos à baila:

Sendo os recorridos agentes comunitários de saúde,
exercendo a atividade em contato permanente com
serviços  de  emergência,  enfermarias,  ambulatórios,
postos  de  vacinação  e/ou  outros  estabelecimentos
destinados aos cuidados da saúde humana, impõe-se
declarar  o  grau  de  insalubridade  médio  para
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referidos servidores, como devidamente reconhecida
pela  Administração  Municipal.  Diante  disso,  não
havendo  regramento  próprio  ou  mesmo  sendo  a
legislação  municipal  omissa  no  tocante  ao
estabelecimento  do  grau  de  insalubridade,  os
dispositivos  legais  emanados  do  Ministério  do
Trabalho, em especial, a NR-15 acima elencada, são
passíveis de incidência no tratamento dos servidores
públicos.  Sob  o  mesmo  prisma,  tendo  restado
comprovada  a  realização  de  atividades  que  se
classificam  como  de  grau  médio  quanto  à
insalubridade,  e  reconhecida  extemporaneamente
pela  Administração,  cumpre,  ora,  proceder-se  ao
pagamento  da  diferença  pleiteada  (TJPB  –  AC  nº
001.2010.005186-9/001 – Rel. Des. João Alves da Silva
– 4ª C. Cível – j. 24/02/2011).

Ainda do nosso Tribunal, AC 024.2009.002216-1/001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  convocado  Marcos  William  de
Oliveira;  DJPB 20/08/2012;  Pág.  10  e  AC 024.2009.002.186-6/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 03/07/2012; Pág.
7.

Destarte, malgrado a inexistência de regulamentação
específica correspondente ao adicional de insalubridade, não elide o provimento do
direito do demandante, pois razoável se faz aplicar, analogicamente, as disposições
elencadas na normatização do Ministério do Trabalho e Emprego.

Diante do panorama acima apresentado, a natureza
do trabalho desenvolvido pelos agentes de limpeza (garis) é compatível com o grau
máximo de insalubridade, ou seja, no percentual de 40%, consoante o entendimento
da NR nº 15, expedida pelo Ministério do Trabalho, corroborado por decisões desta
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Corte  de  Justiça,  porquanto  o  demandante  tem  direito  a  percepção  do  aludido
retroativo, haja vista sempre ter laborado nas mesmas condições insalubres, durante
todo o lapso temporal estabelecido na decisão combatida.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO. 

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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