
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000987-84.2012.815.0531.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Malta.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
AUTOR: Fitânia Nádija Felipe.
ADVOGADO: Damião Guimarães Leite.
RÉU: Município de Condado.
PROCURADOR: Gustavo Nunes de Aquino.

EMENTA:  REMESSA  NECESSÁRIA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
MUNICÍPIO  DE  CONDADO/PB.  ADOÇÃO,  COMO  VENCIMENTO  DOS
AGENTES  COMUNITÁRIOS  DE  SAÚDE  DAQUELE  MUNICÍPIO,  DA
QUANTIA FIXADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA INCENTIVO DE
CUSTEIO  À  IMPLANTAÇÃO  DA  CATEGORIA.  PREVISÃO  DA  LEI
MUNICIPAL N.º 338/2009, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL
Nº  383/2011.  AUTORA  QUE  COMPROVOU  O  RECEBIMENTO  DE
VENCIMENTOS  EM  DESACORDO  COM  O  VALOR  PREVISTO  PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE. SENTENÇA QUE CORRETAMENTE CONDENOU
A EDILIDADE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇAS DOS VALORES PAGOS
A MENOR. DESPROVIMENTO DA REMESSA.

1. Aos agentes comunitários de saúde do Município de Condado deve ser pago
vencimento no valor igual ao fixado pelo Ministério da Saúde para o incentivo de
custeio, além de gratificação de 30% desse valor e de 20% a título de adicional de
insalubridade. Inteligência do art. 2.º, “caput” e §§ 1.º e 2.º, da Lei Municipal n.º
338/2009, com a redação dada pela Lei Municipal n.º 383/2011.

2.  Tendo  a  Autora  comprovado  que  recebeu  como  vencimento  quantia  inferior
àquela  prevista  para  a  categoria  na  legislação  municipal,  correta  a  decisão  que
condenou a Edilidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária n.º 0000987-84.2012.815.0531, na Ação de Cobrança c/c Obrigação de
Fazer  em  que  figuram  como  partes  Fitânia  Nádija  Felipe  e  o  Município  de
Condado.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Remessa
Necessária e negar-lhe provimento.

VOTO.



Trata-se de  Remessa Necessária da Sentença de f. 67/69, prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Malta, nos autos da  Ação de Cobrança c/c
Obrigação de Fazer, ajuizada por Fitânia Nádija Felipe em face do Município de
Condado,  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  condenando  o  Ente
Federativo a pagar à Autora a diferença entre o vencimento e a gratificação por ele
recebidos no ano de 2012 e aqueles estabelecidos pela Portaria n.º  459/2012 do
Ministério da Saúde, com juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo
INPC,  a  partir  da  citação,  condenando-o,  ainda,  ao  pagamento  dos  honorários,
fixados em 10% do valor da condenação.

Não houve a interposição de recursos, consoante a Certidão de f. 72.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  Parecer,  f.  77/80,  sem manifestação
sobre o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores de
sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa.

A Autora é Agente Comunitário de Saúde do Município de Condado, f. 12.

Nos termos do art. 1.º, caput e §§ 1.º e 2.º, da Lei Municipal n.º 338/2009,
f.  15,  com a  redação dada  pela  Lei  Municipal  n.º  383/2011,  f.  14,  aos  agentes
comunitários de saúde daquele Município deve ser pago vencimento no valor igual
ao fixado pelo Ministério da Saúde como incentivo de custeio, além de gratificação
de 30% desse valor e de 20% a título de adicional de insalubridade.

Eis a redação literal do dispositivo:

Art. 1.º – Aos Agentes Comunitários de Saúde será pago vencimento no valor igual
ao do incentivo de custeio fixado pelo Ministério da Saúde.

§ 1.º – Os Agentes Comunitários de Saúde perceberão a título de gratificação, 30%
(trinta por centro) do valor do incentivo de custeio de que trata o caput deste artigo.

§ 2.º – Fica segurado aos Agentes Comunitários de Saúde a percepção de adicional
de  insalubridade  correspondente  a  20  %  (vinte  por  cento)  do  vencimento
determinado pelo Ministério da Saúde.

A Portaria do Ministério da Saúde n.º 459, de 15 de março de 2012, f. 13,
fixou, em seu art. 1.º1, o valor do incentivo de custeio, referente à implantação dos
agentes comunitários de saúde, em R$ 871,00, com efeitos retroativos ao mês de
janeiro daquele ano, segundo o art. 3.º2.

1 Art. 1.º Fica fixado em R$ 871,00 (oitocentos e setenta e um reais) por Agente Comunitário de
Saúde (ACS) a cada mês, o valor do incentivo financeiro referente aos ACS das estratégias de
Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família.

2 Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da
competência janeiro de 2012.



Extrai-se do Contracheque de f. 38 e da Ficha Financeira constante às f.
62/64, disponibilizada pelo próprio Município, que, durante todo o ano de 2012, a
Autora auferiu vencimentos no valor  de R$ 750,00, acrescidos de R$ 150,00, a
título  de  adicional  de  insalubridade,  e  de  gratificação  no  valor  de  R$  225,00,
equivalentes a 20% e 30%, respectivamente, daqueles vencimentos.

O montante pago como vencimento no ano de 2012 está em desacordo com
o art. 1.º da Lei Municipal n.º 338/2009, e, embora a alíquota da gratificação esteja
correta, a modificação da base de cálculo (o vencimento) modificará também seu
valor,  pelo  que  deve  o  Município  ser  condenado  à  correção  do vencimento  da
Autora e da gratificação e ao pagamento das diferenças daí decorrentes.

A  Sentença,  portanto,  não  carece  de  reforma,  pelo  que,  conhecida  a
Remessa Necessária, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


