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RECURSO ORDINÁRIO – LIMPEZA DE BANHEIROS E COLETA DE LIXO INTERNO DO ESTABELECIMENTO – ATIVIDADES NÃO CLASSIFICADAS NO ANEXO 14 DA NR-15 DI MTE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. 
A iterativa e remansosa jurisprudência do C. TST sedimentou-se no sentido de que a limpeza de sanitários públicos e o recolhimento do lixo interno não constituem atividades abrangidas pelo Anexo 14 da NR – 15 do MTE, consoante se infere da OJ SBDI-1 nº 4 do C. TST. Isso porque tais atividades não se equiparam à de limpeza de tanques e galerias de esgoto e à de coleta de lixo urbano de vias públicas (respectivamente), o que desautoriza a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade.
Recurso provido.


Contra a r. sentença de fls. 134/135, proferida pelo MM. Juiz Luciano Berenstein de Azevedo, que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na presente ação e cujo relatório adoto, recorre ordinariamente o reclamado, à fls. 136/146.
Sustenta, em breve resumo, que a atividade exercida pela recorrida não se enquadra nos ditames da NR-15, anexo 14, do MTE. Neste contexto, impugna a decisão no que concerne ao deferimento de adicional de insalubridade em grau máximo, bem como seus reflexos. Postula, em suma, a total reforma da r. sentença de primeiro grau.
Contrarrazões da reclamante à fls. 152/155.
Manifestação do Ministério Público do Trabalho à fl. 157, verso, opinando pelo prosseguimento do feito.
É o breve relatório.

V O T O

Conheço o recurso do reclamado, porquanto atendidos os pressupostos legais de admissibilidade.
No mérito, o inconformismo do ente municipal merece agasalho.
O laudo pericial de fls. 77/90 reconheceu o direito da reclamante à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, pautando-se no contato habitual com agentes biológicos. Descreveu que tal contato se dava durante a limpeza dos banheiros do prédio do município-réu onde lotada (Centro de Referência Especial em Assistência Social – CREAS), bem como pela coleta do lixo de todo o local.
No que pertine ao alegado contato com agentes biológicos, a iterativa e remansosa jurisprudência do C. TST sedimentou-se no sentido de que a limpeza de sanitários públicos e o recolhimento do lixo interno não constituem atividades abrangidas pelo Anexo 14 da NR – 15 do MTE, consoante se infere da OJ SBDI-1 nº 4 do C. TST. Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos:

“RECURSO DE REVISTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LIMPEZA DE BANHEIROS E COLETA DE LIXO - CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 4, II, DA SBDI-1 DO TST. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, cristalizada na Orientação Jurisprudencial 4, II, da SBDI-1, a higienização das diversas dependências da Reclamada, inclusive com a remoção de lixo e limpeza de sanitários públicos, não se equipara à limpeza de tanques e galerias de esgoto, nos moldes requeridos pelo Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, nem se confunde com a coleta de lixo urbano de vias públicas, o que desautoriza a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. (TST, Proc. nº RR 1037/2005-022-04-40; 7ª T; Rel. Min. Ives Gandra; DJ 19/9/2008)”

“RECURSO DE REVISTA DAS RECLAMADAS (RFFSA E ALL) - ANÁLISE CONJUNTA - TEMA COMUM: SUCESSÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LIMPEZA DE BANHEIROS - JUROS DE MORA. O reconhecimento da sucessão com base na análise dos documentos dos autos não afronta a literalidade dos arts. 10 e 448 da CLT e atrai a incidência da Súmula 126/TST, superadas as ementas colacionadas diante do teor da OJ 225 da Eg. SBDI-1. Indevido o adicional de insalubridade na atividade de limpeza de banheiros de empresa, ainda que laudo pericial tenha constatado o contato com agentes biológicos, ante a falta de classificação nas normas regulamentares, consoante já pacificado na OJ nº 04 da Eg. SBDI-1. Insubsistentes os argumentos relativos à suspensão dos juros de mora, uma vez que a empresa sucessora, condenada solidariamente, não se encontra em liquidação extrajudicial, sendo certo que a Súmula 304/TST se aplica às empresas do sistema financeiro nacional, submetidas à fiscalização do Banco Central (Lei 6024/74), o que não é o caso da RFFSA. Recurso conhecido, em parte, e nela provido. (TST, Proc. RR 5.756/2002-900-09-00.0, Rel. Juiz Convocado José Pedro de Camargo, DJ de 22/9/2006)”

Assim, não há falar-se em insalubridade derivada da limpeza de sanitários e recolhimento de lixo interno do estabelecimento, razão pela qual provejo o apelo do reclamado, para excluir da condenação o adicional de insalubridade e seus reflexos, julgando integralmente improcedente a demanda. Dado o insucesso da demanda, ficam excluídos, por igual, os honorários advocatícios deferidos.
Em face da reversão do resultado do julgamento, os honorários periciais arbitrados em sentença correrão à conta da parte autora. Considerando ser ela beneficiária da gratuidade judicial, a despesa será satisfeita administrativamente, nos termos do Provimento GP-CR 01/2009 deste Regional, observado o limite ali imposto.

DIANTE DO EXPOSTO, DECIDO: CONHECER DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA E O PROVER, para excluir da condenação o adicional de insalubridade e respectivos reflexos e, assim, julgar integralmente improcedente a ação trabalhista.
Custas processuais sobre o valor da causa (R$ 12.430,15), no importe de R$ 248,60, e honorários periciais a cargo da reclamante, isenta de ambos nos termos do art. 790-A da CLT.
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