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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  A CARGO  PÚBLICO.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  INGRESSO
ANTERIOR  À  EC  Nº  51/2006. CONTRATO
REALIZADO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  SEM
SELEÇÃO  PÚBLICA.  AFRONTA  À
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  E  À  LEI  Nº
11.350/2006.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A regra de transição instituída pela EC nº 51/2006,
estabelece  a  dispensa  de  processo  seletivo  para
aqueles  que  já  exerciam  a  atividade  de  Agentes
Comunitários  no  momento  de  sua  promulgação,
desde que comprovado que a contratação se deu
mediante prévia seleção pública.

- A contratação de Agentes Comunitários de Saúde,
conforme prevê a Lei Federal nº 11.350/2006, deve
ser precedida de processo seletivo de provas ou de
provas  e  títulos,  de  acordo  com  a  natureza  e  a
complexidade  de  suas  atribuições  e  requisitos
específicos  para  o  exercício  das  atividades,  que
atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo de Instrumento, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 149.

RELATÓRIO
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Trata-se  de Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito

suspensivo  ativo, interposto por GILDEISON PEREIRA DE FREITAS contra

decisão de fls. 107/109 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pombal

que,  nos  autos  da  Ação  de  Reintegração  a  Cargo  Público ajuizada  pelo

Agravante  em  face  do  MUNICÍPIO  DE  CAJAZEIRINHAS,  indeferiu  a

antecipação de tutela,  por ausência dos pressupostos para o deferimento da

medida acauteladora requerida.

Em suas razões recursais,  objetivou  o  retorno ao  Cargo de

Agente  de  Combate  às  Endemias,  tendo  desempenhado  suas  funções  no

período  de  março  de  2005  até  dezembro  de  2012,  no  Programa  de

Estruturação da Vigilância Ambiental. Sustentou que houve afronta ao disposto

no art. 17 da Lei nº 11.350/20061.

Requereu, ao final,  a concessão da liminar, com efeito ativo,

para que fosse determinado que o Agravado o reintegre temporariamente até

que seja efetuado processo seletivo ou concurso público para o cargo acima

referido. No mérito, postulou o provimento do recurso.

Liminar indeferida às fls. 124/125.

Contrarrazões ás fls. 132/136.

O Ministério Público ofertou parecer de mérito, fls. 142/144.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

1 Art. 17. Os profissionais que, na data de publicação desta Lei, exerçam atividades próprias de
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, vinculados diretamente aos gestores
locais do SUS ou a entidades de administração indireta, não investidos em cargo ou emprego público, e
não alcançados pelo disposto no parágrafo único do art. 9o, poderão permanecer no exercício destas
atividades, até que seja concluída a realização de processo seletivo público pelo ente federativo, com
vistas ao cumprimento do disposto nesta Lei.
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Destaco,  de  início,  que  na  via  estreita  deste  Agravo  de

Instrumento não é cabível a análise de matérias de cunho meritório ainda não

submetidas à apreciação do julgador de primeiro grau, sob pena de supressão

de instância.

Dessa forma, cinge-se o cerne recursal à aferição da presença

do fumus boni iuris e o periculum in mora.

No  caso  dos  autos,  há  uma  peculiaridade,  pois  estamos

tratando de servidor que exerce a função de Agente Comunitário de Saúde,

cuja atuação está regulamentada pelo art. 198 da Constituição Federal.

A  Emenda  Constitucional  n°  51  de  2006  trouxe  novo

disciplinamento à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes

de  Combate  às  Endemias  pelas  entidades-públicas,  precisamente  com  a

inserção dos §§§ 40, 5° e 6° ao art. 198 da Carta Magna, que assim passou a

vigorar:

Art. 198.
(..)
§  4°  Os  gestores  locais  do  sistema  único  de  saúde
poderão  admitir  agentes  comunitários  de  saúde  e
agentes  de  combate  às  endemias  por  meio  de
processo seletivo público, de acordo com a natureza e
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos
para sua atuação.

§ 5° Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso
salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos
de Carreira e a regulamentação das atividades de agente
comunitário de saúde e agente de combate às endemias,
competindo  à  União,  nos  termos  da  lei,  prestar
assistência  financeira  complementar  aos  Estados,  ao
Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do
referido  piso  salarial.  (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional n° 63, de 2010) (Grifo nosso).

§ 6° Além das hipóteses previstas no § 1° do art. 41 e no
§ 4° do art. 169 da Constituição Federal, a servidor que
exerça funções equivalentes às de agente comunitário de
saúde  ou  de  agente  de  combate  às  endemias  poderá
perder  o  cargo  em  caso  de  descumprimento  dos
requisitos  específicos,  fixados  em  lei,  para  o  seu
exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 51, de
2006)
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O  art.  2°,  parágrafo  único,  da  mencionada  Emenda

Constitucional,  estabeleceu  regra  de  transição,  buscando,  dessa  forma,  o

aproveitamento  daqueles  Agentes  que  já  exerciam  a  função  antes  de  sua

edição, assim dispondo:

"Os  profissionais  que,  na  data  de  promulgação  desta
Emenda  e  a  qualquer  título,  desempenharem  as
atividades de agente comunitário de saúde ou de agente
de  combate  às  endemias,  na  forma  da  lei,  ficam
dispensados de se submeter ao processo seletivo público
a  que  se  refere  o  §  4°  do  art.  198  da  Constituição
Federal,  desde que tenham sido contratados a partir
de anterior processo de Seleção Pública efetuado por
órgãos ou entes da administração direta ou indireta de
Estado,  Distrito  Federal  ou  Município  ou  por  outras
instituições  com a  efetiva  supervisão  e  autorização  da
administração direta dos entes da federação."

Da leitura  do dispositivo  acima,  pode-se extrair  que aqueles

que  estavam  exercendo  a  atividade  na  data  da  promulgação  da  Emenda

podem ser dispensados do processo seletivo previsto no art.198, § 4°,  desde

que  comprovado  que  a  contratação  se  deu  através  de  prévia  seleção

pública.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  MUNICÍPIO  DE  BOM
PROGRESSO.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  N°.
51/2006.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA NATUREZA
DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISTIOS
PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. -
A  emenda  constitucional  n°.  51/2006  não  concedeu
estabilidade  aos  agentes  comunitários  de  saúde
contratados  temporariamente  por  seleção  simplificada,
nem  lhes  submeteu  ao  regime  jurídico  dos  servidores
públicos.  A  contrafação  de  agentes  comunitários  de
saúde, conforme prevê a Lei Federal 11.350/06, deve ser
precedida de processo seletivo de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de
suas atribuições e requisitos específicos para o exercício
das atividades, que atenda aos princípios de legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência.  A
dispensa  prevista  no  art.  2°,  parágrafo  único,  da  EC
51/2006,  somente  tem  cabimento  quando  a  seleção
anterior  tiver  sido  realizada  mediante  processo seletivo
de provas ou de provas e títulos, nos termos do parágrafo
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único, do art. 9°, da lei 11.350/06. Não configurados os
requisitos para o deferimento do pedido de antecipação
da  tutela  formulado  pela  parte  autora.  RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento N° 70044185544,
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 23/11/2011)

A  Lei  Federal  n°  11.350/2006,  ao  regulamentar  a  matéria,

reafirma a necessidade do processo seletivo, praticamente nos mesmos termos

do art. 37, caput e inciso II, da CF, vejamos:

Art. 9 A contratação de Agentes Comunitários de Saúde
e  de  Agentes  de  Combate  às  Endemias  deverá  ser
precedida de processo seletivo público de provas ou de
provas  e  títulos,  de  acordo  com  a  natureza  e  a
complexidade  de  suas  atribuições  e  requisitos
específicos para o exercício das atividades, que atenda
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade  e  eficiência.  Importante  ressaltar  que  a
intenção do constituinte, ao regular tal matéria, foi a de
institucionalizar a figura do agente comunitário de saúde,
dada a  evidente  importância  de  seu  trabalho,  junto  às
disposições gerais constitucionais, tornando, assim, sua
atuação  mais  presente  na  comunidade,  porém,  sem
deixar  de  exigir,  por  força  do  imperativo  constitucional
(artigo  37,  inciso  II,  da  CF),  a  prévia  aprovação  em
concurso público.

 
Noutras  palavras,  a  necessidade  excepcional  de  interesse

público, que motivou a contratação de pessoal, sem prévio certame, a exemplo

do referido Agente, não autorizou ignorar o mandamento constitucional supra

referido.

Dito  isto,  e  analisando  os  autos,  consoante  a  decisão  da

magistrada  a quo “a  prova  inequívoca dos fatos  que originam o direito  do

Promovente  está  por  ser  produzida,  pelo  que  não  há  como  se  colher  da

exordial a verossimilhança da alegação”.

Logo,  ausente  neste  momento  processual  o  requisito  legal

concernente no  fumus boni iuris,  DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a

decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerrra Cavalcanti) e o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
    Relator
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