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CONSTITUCIONAL  e
ADMINISTRATIVO - Reexame necessário
–  “Ação  declaratória  de  ato  ilegal  c/c
cobrança  c/c  obrigação  de  fazer” –
Procedência parcial dos pedidos - Servidor
público municipal – Agente comunitário de
saúde  -  Pretensão  à  percepção  de
vencimento  base  em  valor  igual  ao
incentivo de custeio fixado por portaria do
Ministério  da  Saúde  e  de  gratificação  de
30%  daquele  valor  -  Previsão  em  lei
municipal  –  Direito  assegurado  -
Manutenção da sentença – Desprovimento.

-  Existindo previsão expressa nas normas
municipais  quanto  ao  direito  dos  agentes
comunitários  de  saúde  perceberem
vencimento  base  em  valor  igual  ao
incentivo de custeio  fixado pelo  Ministério
da Saúde, bem como uma gratificação de
30% do valor  do referido incentivo,  há de
ser albergada a pretensão manejada pelo
autor,  uma vez  que deve  o  administrador
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cumprir  e  realizar  tudo  aquilo  que  a  lei
determina que seja feito.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento  ao  reexame  necessário,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da
súmula do julgamento retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário oriundo da
sentença de fls. 72/74, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
Malta que,  nos autos da  “ação declaratória  de ato ilegal  c/c  cobrança c/c
obrigação  de  fazer”,  sob  o  nº  0000984-32.2011.815.0531,  movida  por
ANTÔNIO  PEREIRA MARTINS em  face  do  MUNICÍPIO  DE  CONDADO,
julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão  deduzida  na  exordial,  para
condenar o promovido a pagar a diferença entre o valor percebido pelo autor
no ano de 2012 a título de vencimento (R$ 750,00) e o valor  fixado pela
Portaria do Ministério da Saúde n. 459/2012 de 15 de março de 2012 (R$
871,00), bem como a diferença entre o valor recebido a título de gratificação
no ano de 2012 e o valor correspondente a 30% do valor do incentivo ao
custeio fixado pela portaria acima citada.  

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça deixou de emitir  parecer,  ao argumento de que se
afigura desnecessária a sua intervenção (fls. 82/86).

É o relatório. 

V O T O

A controvérsia consiste em saber se o autor
faz jus à percepção das diferenças existentes entre o valor percebido a título
de vencimento e o valor fixado pelo Ministério da Saúde a título de incentivo
de custeio, bem como as diferenças da gratificação de 30% prevista no § 1º
do art.  1º  da Lei  n.  338/2009,  com a redação dada pela  Lei  Municipal  n.
363/2011, e a quantia por ele efetivamente recebida.

Pois bem.  Como é cediço,  a  Constituição
Federal  impôs  ao  administrador  público  rigorosa  observância  a  diversos
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princípios, dentre os quais, sobreleva o da legalidade1, que, aliás, na seara
estatal possui especial significado, mais restritivo do que o ambiente privado,
conforme bem elucida ALEXANDRE DE MORAES2:

“O tradicional princípio da legalidade, previsto no art.
5º.,  II,  da  Constituição  Federal  e  anteriormente
estudado,  aplica-se  normalmente  na  administração
pública, porém de forma mais rigorosa e especial, pois o
administrador  público  somente  poderá  fazer  o  que
estiver  expressamente autorizado em lei e  nas demais
espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de sua
vontade subjetiva,  pois  na administração pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da
esfera particular, em que será permitida a realização de
tudo o que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se
com  a  própria  função  administrativa,  de  executor  do
direito, que atua sem finalidade própria, mas em respeito
à finalidade imposta pela lei,  e  com a necessidade de
preservar-se a ordem jurídica.
Manoel  Gonçalves  Ferreira Filho ressalta  que,  apesar
do  desprestígio  da  lei,  “o  princípio  da  legalidade
subsiste e é a cúpula do sistema jurídico dos Estados de
derivação liberal, como o Brasil.”.

No  mesmo  sentido,  ensina  JOSÉ  DOS
SANTOS CARVALHO FILHO3: 

“na teoria do Estado moderno, há duas funções estatais
básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei
(administração  e  jurisdição).  Esta  última  pressupõe  o
exercício da primeira, de modo que só se pode conceber
a  atividade  administrativa  diante  dos  parâmetros  já
instituídos  pela  atividade  legisferante.  Por  isso  é  que
administrar  é  função  subjacente  à  de  legislar.  O
princípio da legalidade denota exatamente essa relação:
só é  legitima a  atividade  do  administrador  público  se
estiver condizente com o disposto na lei”.   

Por  tal  fundamento,  o  acolhimento  do
intento da parte autora dependeria de lei específica local, regulamentando a
percepção das verbas em discussão.  

No caso, certo é que não há motivos para a
reforma da sentença objurgada, eis que fora prolatada em consonância com a

1 “Art. 37., “caput”,  CF/88: 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:”.
2 In “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, 1ª. edição, Editora Atlas, São Paulo, 2002,
pág. 781.
3  “Manual de Direito Administrativo”, Editora Lumen Juris, 17ª ed., 2007.  
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Lei  Municipal  n.  363/2011,  que  estabelece  os  vencimentos  dos  agentes
comunitários de saúde em valor igual ao do incentivo de custeio fixado pelo
Ministério  da  Saúde,  bem  como  reconhece  o  direito  à  gratificação
correspondente a 30% (trinta por cento) daquele valor. Veja-se:

“Art. 2º. O Artigo 1º da Lei nº 338, de 16 de dezembro de
2009, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art.
1º  –  Aos  Agentes  Comunitários  de  Saúde  será  pago
vencimento  no  valor  igual  ao  do  incentivo  de  custeio
fixado pelo Ministério da Saúde. 
§1º – Os Agentes Comunitários de Saúde perceberão a
título de gratificação 30% (trinta por cento) do valor do
incentivo de custeio de que trata o caput deste artigo.”

Conquanto  as  Portarias  Normativas  do
Ministério  da  Saúde  não  mencionem  a  obrigatoriedade  de  a  verba  ser
repassada diretamente aos agentes, no caso do Município de Condado tal
dever  surgiu  após  a  edição  da  Lei  Municipal  n.  363/2011,  devendo  a
municipalidade,  portanto,  providenciar  o  adimplemento  das  verbas  em
discussão, sob pena de locupletamento indevido.

Ademais,  da  análise  do  caderno
processual, constata-se, de fato, pelos contracheques acostados aos autos,
que o promovente não recebeu os valores a que fazia “jus”, conforme prevê o
art. 2º da Lei n. 363/2011. 

No caso em comento, o ônus processual de
provar o adimplemento do referido adicional competia à municipalidade e não
ao autor,  visto ser fato extintivo do direito pleiteado (art.  373, II,  CPC). Ao
promovente somente é exigida a comprovação do fato constitutivo de seu
direito (art. 373, I, do CPC), o que foi feito mediante a certeza dos trabalhos
prestados.

Como  corolário,  não  há  dúvidas  de  que
possui  o  autor  direito  à  percepção  de  remuneração  igual  ao  incentivo  de
custeio fixado em Portarias expedidas pelo Ministério da Saúde, bem como de
uma gratificação de 30% desse valor, conforme decidido pelo magistrado de
base. 

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de
Justiça já decidiu:

“RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
ATO ILEGAL C/C COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
MUNICÍPIO  DE  CONDADO/PB.  PLEITO  DE
PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO EM VALOR IGUAL
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AO  INCENTIVO  DE  CUSTEIO  FIXADO  PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO PREVISTO NA LEI
MUNICIPAL  Nº  363/2011.  SENTENÇA  EM
CONFORMIDADE  COM  A  LEI  LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REFORMA.
DESPROVIMENTO.  -  "No  caso,  observa-se  que  a
sentença está em consonância com a Lei  Municipal nº
363/2011,  que  fixa  o  vencimento  dos  Agentes
Comunitários de Saúde em valor igual ao do incentivo de
custeio  fixado  pelo  Ministério  da  Saúde,  bem  como
gratificação  correspondente  a  30% (trinta  por  cento)
daquele valor. 2.  Inexistente a prova do pagamento de
tais  valores  por  parte  do  ente  público,  correta  a
condenação imposta pelo Juízo a quo. Art.  333,  II,  do
CPC. 3. Negativa de seguimento à remessa necessária,
nos termos do art. 557, caput, do CPC c/c Súmula nº 253
do  STJ."  (TJPB  -  00009834720128150531,  Des.  José
Aurelio  da  Cruz,  01-02-2016).  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009696320128150531,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 03-
05-2016) 

E:

“ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA . ação de
COBRANÇA.  servidorA  públicA  DO  MUNICÍPIO  DE
CONDADO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
PLEITO  DE  PAGAMENTO  DA REMUNERAÇÃO  EM
VALOR IGUAL AO INCENTIVO DE CUSTEIO FIXADO
PELO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  REFLEXO  SOBRE
GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
DIREITO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 363/2011.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. NEGATIVA
DO  PEDIDO  REFERENTE  AO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE. VERIFICAÇÃO DE QUE O VALOR
CORRETO JÁ VEM SENDO PAGO PELA EDILIDADE.
CONDENAÇÃO  RESTRITA  À  EQUIPARAÇÃO
SALARIAL  E  REFLEXO  SOBRE  A  GRATIFICALÃO
INCORPORADA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DAS
PARTES.  REEXAME  NECESSÁRIO.  SENTENÇA  EM
CONFORMIDADE  COM  A  LEGISLAÇÃO  LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REFORMA.  REEXAME
MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE.  ART.  557,
CAPUT,  DO  CPC  C/C  SÚMULA  Nº  253  DO  STJ.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. No caso, observa-se
que a sentença está em consonância com a Lei Municipal
nº  363/2011,  que  fixa  o  vencimento  dos  Agentes
Comunitários de Saúde em valor igual ao do incentivo de
custeio  fixado  pelo  Ministério  da  Saúde,  bem  como
gratificação  correspondente  a  30% (trinta  por  cento)
daquele valor. 2.  Inexistente a prova do pagamento de
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tais  valores  por  parte  do  ente  público,  correta  a
condenação imposta pelo Juízo a quo. Art.  333,  II,  do
CPC. 3. Negativa de seguimento à remessa necessária,
nos termos do art. 557, caput, do CPC c/c Súmula nº 253
do STJ. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00009834720128150531,  -  Não possui  -,  Relator DES.
JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 01-02-2016)” 

Mais:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  MUNICÍPIO
DE  CONDADO/PB.  LEI  MUNICIPAL  N.º  338/2009.
ADOÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO MINISTÉRIO
DA  SAÚDE  PARA  INCENTIVO  DE  CUSTEIO  À
IMPLANTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE COMO VENCIMENTO DESSES SERVIDORES
NAQUELE  MUNICÍPIO.  PAGAMENTO  DOS
VENCIMENTOS E DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO
ART.  2º,  DA  LEI  MUNICIPAL  N.º  338/2009,  EM
DESACORDO  COM  A  PREVISÃO  LEGAL.
DESPROVIMENTO. Aos agentes comunitários de saúde
do Município de Condado deve ser pago vencimento no
valor  igual  ao  fixado  pelo  pelo  Ministério  da  Saúde
como 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.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009765520128150531,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA
OLIVEIRA , j. em 17-11-2015) 

Destarte,  o  autor  merece  ser  ressarcido,
subsistindo incólume o fundamento da decisão resistida.

D I S P O S I T I V O 

Pelo  exposto, nega-se  provimento  ao
reexame necessário.        

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.
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Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 07 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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