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AGRAVO  INTERNO.  RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA.  IMPLANTAÇÃO  DO  ADICIONAL 
DE  INSALUBRIDADE.  NECESSIDADE  DE  LEI 
LOCAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA.  TEMA 
SUMULADO PELO TJPB.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

-  No Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
nº  2000622-03.2013.815.0000,  o  Plenário  do 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu 
que “O pagamento do Adicional de Insalubridade aos 
Agentes  Comunitários  de  Saúde  submetidos  ao 
vínculo  jurídico  administrativo,  depende  de  Lei 
Regulamentadora do Ente ao qual pertencer”.

Vistos,   relatados   e   discutidos  estes   autos   acima 
identificados: 

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado,  por  unanimidade,  DESPROVER  o Recurso,  nos termos do voto  do 
Relator e da certidão de julgamento de fl. 228.

 

RELATÓRIO 

Trata-se  de  Agravo  Interno  interposto  por  Maria  Verônica 

Cordeiro de Santana contra Decisão Monocrática de fls. 218/219, a qual deu 

provimento  parcial  à  Apelação interposta pelo Município  de Alagoa Grande, 

tendo  excluído a obrigação da Edilidade em efetuar o pagamento de verbas 

referentes ao Adicional de Insalubridade, tendo em vista a falta de previsão 

legal que regulamentasse tal verba indenizatória. 
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Alega  o  Agravante  que  a  decisão  ferretada  encontra-se 

equivocada,  haja  vista  a  verossimilhança  de  suas  alegações,  já  que  as 

atividades  desenvolvidas  pela  postulante  são  prejudiciais  à  saúde  e  a  sua 

integridade física, ou seja, insalubres. Ademais, trouxe aos autos a redação  da 

Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego para ratificar suas 

alegações.

Ainda  nas  razões  recusais,  aduz  que  se  aplicando 

analogamente  a  NR  nº  15  do  MTE,  além  de  diversa  legislação  federal, 

compreende-se que é devido o referido adicional à Agravante.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão, caso contrário, 

o julgamento do colegiado.

É o relatório. 

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifico  que  a  Agravante  pretende 

reformar a sentença, para que seja mantida a condenação as verbas referentes 

ao adicional  de insalubridade, mesmo diante da falta  de previsão legal  que 

regulamente tal verba indenizatória.

Nessa senda, imperioso ressaltar que a matéria já foi dirimida 

no  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000622-

03.2013.815.0000,  no  qual  o  Plenário  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado da 

Paraíba  editou  a  Súmula  nº  42,  que  assim  disciplinou  a  matéria:  “O 
pagamento do Adicional de Insalubridade aos Agentes Comunitários de 
Saúde  submetidos  ao  vínculo  jurídico  administrativo,  depende  de  Lei 
Regulamentadora do Ente ao qual pertencer”.

“In casu”, ao tempo em que a seguinte ação foi ajuizada,  não 

restou comprovada a existência de Lei Específica e, portanto, não há previsão, 

nem definição dos graus e dos percentuais que permitam a concessão do 

Adicional de Insalubridade a Recorrente, desobrigando o Município do 
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pagamento.

Diante do exposto, sem mais delongas,  DESPROVEJO O 
AGRAVO,  mantendo,  intacta,  a  decisão  atacada,  por  seus  próprios 

fundamentos.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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