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Apelação Cível  e Reexame Necessário nº 0003218-16.2011.815.0371 – 5ª Vara 
de Sousa.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Apelante: Município de Vieirópolis.
Advogado(s): Luci Gomes de Sena.
Apelado: Francisca Luciclea Alves Bernardino.
Advogado(s): Osmando Formiga Ney.

DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO  ORDINÁRIA. 
IMPLANTAÇÃO  DE  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE  E  ADICIONAL  NOTURNO. 
SENTENÇA QUE ACOLHEU SOMENTE O PEDIDO 
DE  INSALUBRIDADE. APELAÇÃO  CÍVEL  DA 
FAZENDA PÚBLICA E REEXAME NECESSÁRIO. 
EXISTÊNCIA  DE  LEGISLAÇÃO  LOCAL. 
COMPLEMENTAÇÃO  NORMATIVA  PELA  NR  15, 
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. 
GARI.  COMPROVAÇÃO  DO  EXERCÍCIO  DO 
CARGO.  INSALUBRIDADE  EM  GRAU  MÁXIMO. 
ADICIONAL  DEVIDO.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  SEGUIMENTO NEGADO, 
MONOCRATICAMENTE, AOS RECURSOS.
1.  Nos  termos  da  normatização  expedida  pelo 
referido  Ministério,  fixada  pela  Norma 
Regulamentadora nº 15 (NR15), o Anexo 14 prevê 
que a atividade de coleta de lixo urbano é insalubre 
em grau máximo, cujo percentual é fixado em 40% 
(quarenta por cento).
2.  Diante  de  regulamentação  suficiente  sobre  o 
adicional  de  insalubridade,  estando  respeitado  o 
princípio da legalidade, a concessão do mesmo  ao 
agente público,  que exerce a função de coleta de 
lixo urbano, é medida de justiça que se impõe.

VISTOS ETC.

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta 
pelo MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS em face de sentença proferida pelo juízo 
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da  5ª  vara  da  Comarca  de  Sousa,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  nº 
037.2011.003.218-4, ajuizada  por  FRANCISCA  LUCICLEA  ALVES 
BERNARDINO.

A Apelada  pertence  ao  quadro  de  servidores  do  Apelante, 
exercendo  o  cargo  de  Gari,  e  ajuizou  a  presente  ação  requerendo  a 
condenação deste na obrigação de implantar o Adicional de Insalubridade e 
o Adicional Noturno.

O juízo  originário,  após  regular  instrução,  proferiu  sentença 
(fls. 85/89) e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo 
somente o pedido de adicional  de insalubridade. Entendeu que, diante da 
previsão existente em legislação local, combinada com a NR 15 do Ministério 
do Trabalho, a servidora, exercendo a função de Gari, teria direito à referida 
verba.  Quanto  ao  adicional  noturno,  restou  indeferido,  ante  a  colheita  de 
prova do exercício do cargo no período diurno.

No  prazo  recursal,  o  Município  de  Vieirópolis apresentou 
apelo (fls. 91/98) alegando que, mesmo havendo legislação local prevendo o 
adicional de insalubridade, esta não poderá ser deferida aos servidores em 
atividade por ausência de lei especial que definirá as atividades e operações 
insalubres.

Contrarrazões apresentadas (fls. 103/106).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou 
opinião quanto ao mérito (fls. 111/112).

É o relatório.

DECIDO

A atual  ordem constitucional  expressamente dispõe,  no seu 
artigo  37,  inciso X,  acerca  da  exigência  de Lei  específica  para  regular  a 
remuneração dos servidores públicos, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade, 
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e, 
também,  ao  seguinte:  (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)
[…]
X -  a remuneração dos servidores públicos  e o subsídio 
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados 
ou  alterados  por  lei  específica,  observada  a  iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, 
sempre  na  mesma  data  e  sem  distinção  de  índices;” 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Assim,  o  sistema de remuneração  do  servidor  público  está 
sujeito ao princípio da reserva legal absoluta. "A vontade da Administração 

Apelação Cível e Reexame Necessário nº 0003218-16.2011.815.0371                                            2



Pública é a que decorre da lei", ou seja, "a Administração Pública só pode 
fazer o que a lei permite", conforme registra Maria Sylvia Zanella Di Pietro1: 
"a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder 
direitos  de  qualquer  espécie,  criar  obrigações  ou  impor  vedações  aos 
administrados;  para  tanto,  ela  depende de lei".  Assim os precedentes  do 
STF: 

“Em  tema  de  remuneração  dos  servidores  públicos, 
estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É 
dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, 
nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 
37, X; art. 51, IV; art. 52, XIII. Inconstitucionalidade formal do 
Ato Conjunto 1, de 5-11-2004, das Mesas do Senado Federal 
e  da  Câmara  dos  Deputados.  Cautelar  deferida.”  (ADI 
3.369-MC,  Rel.  Min.  Carlos  Velloso,  julgamento  em 
16-12-2004, Plenário, DJ de 1º-2-2005.)  No mesmo sentido: 
AO 1.420, Rel. Min.  Cármen Lúcia, julgamento em 2-8-2011, 
Primeira  Turma,  DJE  de  22-8-2011;  ADI  3.306,  Rel.  Min. 
Gilmar Mendes, julgamento em 17-3-2011, Plenário, DJE de 
7-6-2011.  [Em destaque].

No  presente  caso,  a Apelada busca a  implantação  de 
“Adicional de Insalubridade”, que se encontra prevista na Lei Complementar 
Municipal nº 26/2010, em seu art. 52, VII, e art. 62, caput. Assim dispõem:

Art. 52. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta 
Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações 
e adicionais:
[…]
VII  –  adicional  pelo  exercício  de  atividades  insalubres, 
perigosas ou penosas;

Art. 62. Os servidores que trabalhem, com habitualidade, em 
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias 
tóxicas  ou  radioativas  fazem  jus  à  gratificação  de 
insalubridade, periculosidade ou atividades penosas.

Apesar  do  Município  Apelante  argumentar acerca  da 
inexistência de norma local “específica”  que regule a concessão da verba, 
entendo  como  suficiente  a  normatização  expedida  pelo  Ministério  do 
Trabalho, por meio da Norma Regulamentadora nº 15 (NR15), que prevê, em 
seu Anexo 14, que a atividade de coleta de lixo urbano é insalubre em grau 
máximo, cujo percentual é fixado em 40% (quarenta por cento):

NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (115.000- 
6)

[...]

15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as 
que se desenvolvem:

1in Direito Administrativo, 13ª ed., p. 68.
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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: (115.001-4/11)

15.2.1. 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau 
máximo;

ANEXO N.° 14 (Aprovado pela Portaria .5.5.57 nº 12, de 12 de 
novembro de 1979).

AGENTES BIOLÓGICOS

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

Insalubridade de grau máximo

[...]

- lixo urbano (coleta e industrialização). [Em destaque].

Nesse sentido, os precedentes desta Corte de Justiça:

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.  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.  (TJPB;  APL  0001587-
68.2013.815.0241;  Quarta Câmara Especializada Cível;  Rel. 
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  DJPB 
12/09/2014; Pág. 13).

APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  cobrança.  Adicional  de 
insalubridade. Auxiliar de limpeza urbana. Gari. Ausência de 
norma  local  regulamentadora.  Concessão  do  benefício. 
Impossibilidade.  Posicionamento sumulado por este colendo 
tribunal. Aplicação do art. 557, §1º. A, do CPC. Apelo provido. 
(TJPB;  APL  0001902-96.2013.815.0241;  Primeira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque; DJPB 21/08/2014; Pág. 24).
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AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  Adicional  de 
insalubridade. Procedência. Irresignação. Auxiliar de limpeza 
urbana (gari).  Contato permanente com resíduos.  Aplicação 
da norma regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e 
emprego.  Desnecessidade  de  perícia.  Termo  inicial  do 
pagamento. Data de início da atividade. Provimento parcial. - 
a natureza do trabalho desenvolvido no cargo de auxiliar de 
limpeza  urbana  (gari),  compatível  com  o  grau  máximo  de 
insalubridade,  corroborada  pela  nr  nº  15,  expedida  pelo 
Ministério do Trabalho, faz justa a percepção do adicional de 
insalubridade percentual de 40% (quarenta por cento). (TJPB; 
AC  0100333-55.2008.815.0011;  Terceira  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. José Guedes Cavalcanti 
Neto; DJPB 17/03/2014; Pág. 14).

Dessa  forma,  diante  de  regulamentação  suficiente  sobre  o 
adicional,  estando  respeitado o  princípio  da  legalidade,  a  concessão  do 
mesmo à Apelada é medida de justiça que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO E AO 

REEXAME NECESSÁRIO, mantendo íntegra a sentença.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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