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REMESSA OFICIAL  –  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE
ATO ILEGAL C/C COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER –  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE  –
VERBA  SALARIAL  RECEBIDA  A  MENOR  –
DIFERENÇA  DECORRTE  DO  INCENTIVO  DE
CUSTEIO  –  PREVISÃO  –  PORTARIAS  DO
MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  –  EDIÇÃO  DE  NORMA
LOCAL  – LEI  Nº 363/2011 –  EXPEDIENTE APTO A
GARANTIR  O  RECONHECIMENTO  DO  DIREITO  –
AUSÊNCIA DE  PROVA DO  PAGAMENTO  –  ÔNUS
DO RÉU – ART. 333. II DO CPC – JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA  E  DE
CORTE SUPERIOR – APLICAÇÃO DO ART. 557 DO
CPC – SEGUIMENTO NEGADO.

Nos termos do art. 37, X e do art. 61, §1º, inciso II, “a”,
ambos da CF, a concessão de qualquer vantagem ou
aumento  aos  servidores  públicos  somente  poderá
ocorrer mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Chefe do Poder Executivo local. Na espécie, como
a  diferença  salarial  decorreu  por  força  de  lei  local,
devida  é  a  condenação  referente  ao  incentivo  de
custeio aos agentes comunitários de saúde. 

Dada a inexistência de prova do pagamento da verba
postulada,  devido é a condenação da municipalidade,
nos termos do art. 333, inciso II do CPC/1973. 

Vistos etc.

Trata-se de  Remessa Oficial de sentença (fls. 87/89) prolatada
pelo Juízo de Direito da Comarca de Malta, nos autos da Ação Declaratória de
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Ato Ilegal c/c Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Damiana Linhares
Monteiro contra o Município de Condado.

Na  sentença  vergastada  o  pedido  foi  julgado  parcialmente
procedente  para condenar a Ré a “pagar ao autor a diferença entre o valor
recebido pelo promovente durante o ano de 2012 a título de vencimento (R$
750,00) e o valor fixado pela Portaria do Ministério da Saúde nº 459/2012 de 15
de março de 2012 (R$ 871,00), bem como a diferença entre o valor percebido a
título de gratificação no ano de 2012 e o valor correspondente a 30% do valor
do incentivo ao custeio fixado pela Portaria do Ministério da Saúde nº 459/2012
com acréscimos de juros de mora de 0,5%” ao mês e correção monetária pelo
INPC, a partir da citação.

Inexistência  de  recurso  voluntário,  fl.  91v,  com  remessa  para
apreciação do recurso oficial.

A  Procuradoria  de  Justiça  pugna  pelo  prosseguimento  da
irresignação  recursal,  deixando  de  manifestar-se  sobre  o  mérito,  porquanto
ausente interesse público que torne necessária a Intervenção Ministerial,  fls.
98/99.

É o relatório.

Decido.

Postulou  a  parte  autora  o  pagamento  das  diferenças  salarias
descritas  na  exordial,  no  que  foi  parcialmente  acolhido  por  ocasião  do
julgamento.

Com efeito,  considerando os elementos coligidos,  verifico que o
pedido inicial tem como fundamento portarias do Ministério da Saúde e lei local
conferindo direitos a agentes comunitários de saúde. 

A princípio destaco que o incentivo de custeio, foi instituído pela
Portaria nº 674, de 03 de junho de 2003, que “Atualiza e revê as regras dos
incentivos financeiros ao Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS),
parte integrante do Piso de Atenção Básica – PAB”. 

Art.  1º  Estabelecer  dois  tipos  de  incentivo  financeiro  vinculado  à
atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do
Programa  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  ou  do  Programa  de
Saúde da Família: 
I – Incentivo de custeio; 
II – Incentivo adicional. 
Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao
custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido
em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional
de  Saúde  para  os  Fundos  Municipais  de  Saúde  ou,  em caráter
excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde. 
§  1º  O  valor  do  incentivo  de  custeio  é  de  R$  2.880,00  (dois  mil  e
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oitocentos e oitenta reais) por agente comunitário de saúde / ano. 
[...]
Art. 4º Definir que os recursos orçamentários, de que trata a presente 
Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, 
devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.0001.0589 – Incentivo 
Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção
Básica – PAB para a Saúde da Família. 

Já a  Portaria  nº  459,  de 15  de março de  2012,  fixou  valor  do
incentivo  de  custeio  referente  à  implantação  de  Agentes  Comunitários  de
Saúde:

Art. 1º 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.
Parágrafo único. No último trimestre de cada ano será repassada uma
parcela extra, calculada com base no número de ACS registrados no
cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação definido
para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor
do incentivo fixado no caput deste artigo.
Art. 2º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão
por  conta  do  orçamento  do  Ministério  da  Saúde,  devendo  onerar  o
Programa  de  Trabalho  10.301.2015.20AD  -  Piso  de  Atenção  Básica
Variável - Saúde da Família.
Art.  3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2012.

A luz das citadas Portarias,  verifico que dois são os incentivos
existentes (de custeio e adicional – art. 1º da Portaria 674/2003), de sorte que
para o caso em espécie apenas o incentivo de custeio deve ser apreciado.

Sobredito incentivo, corresponde a valor destinado ao “custeio da
atuação  de  agentes  comunitários  de  saúde”,  é  repassado  mensalmente  e
constitui ajuda com as despesas do programa, de modo geral, podendo incluir,
portanto,  gastos  com  equipamentos,  treinamento,  dentre  outros e  não  há,
sequer,  direta  previsão  para  remuneração  de  agente  comunitário.  Ao
administrador municipal cabe eleger a melhor forma de aplicar tal recurso nos
programas vinculados.

In casu, o gestor local, ao editar Lei nº 363, de 2 de maio de 2011,
com o fim de alterar dispositivo da Lei nº 338, de 16 de dezembro de 2009,
estabeleceu que:

Art. 2º – O Artigo 1º da Lei nº 338, e 16 de dezembro de 2009, passa a
vigorar com as seguintes alterações: 

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.
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§ 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.

Por tais dispositivos, vejo que foi conferido ao Agente Comunitário
de Saúde a percepção de vencimentos com base no valor  do incentivo de
custeio fixado pelo Ministério da Saúde e a gratificação de 30 % do valor do
referido incentivo. 

Assim, considerando que o gestor  local  elegeu como uma das
destinações da verba a gratificação rotulada na exordial, a partir da vigência da
Lei nº 363/2011, restou evidenciada a obrigação do ente público em cumprir
norma  por  ele  próprio  editada.  Por  conseguinte,  devida  é  a  condenação
imposta, porquanto está amparada em lei própria do município.

A propósito,  é entendimento  é  assente  na jurisprudência  desta
Corte  de  Justiça  de,  existindo  lei  local  própria,  ressoa  o  dever  de  pagar
diretamente  aos  agentes  comunitários  de  saúde,  as  verbas  inerentes  ao
incentivo de custeio, conforme se infere:

APELAÇÃO  CÍVEL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO
DE  SAÚDE.  INCENTIVOS  FINANCEIROS  DE  CUSTEIO  E
ADICIONAL  INSTITUÍDOS  PELO  MINISTÉRIO  DA SAÚDE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REPASSE  DESSES  VALORES
DIRETAMENTE  AO  SERVIDOR.  PRECEDENTES  DESTE
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SEGUIMENTO NEGADO. Os
Incentivos  de Custeio  e  Adicional  consistem em valores
destinados ao custeio da atuação de agentes comunitários
de saúde, e, embora esse último represente uma décima
terceira  parcela  a  ser  paga  para  o  servidor,  a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que tal  acréscimo não pode ser  pago diretamente ao
agente, como remuneração autônoma,  salvo se houver lei
local  nesse  sentido. Inteligência  da  Portaria  n.º
674/GM/2003, do Ministério da Saúde.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00030308120158150371,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO
DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 22-01-2016)

REMESSA  NECESSÁRIA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONDADO/PB. LEI MUNICIPAL
Nº  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
Nº 338/2009,  EM DESACORDO COM A PREVISÃO LEGAL.
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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. 2º, “caput” e §§ 1º e 2º, da Lei municipal
nº  338/2009,  com a  redação  dada  pela  Lei  municipal  nº
383/2011 (TJPB,  RN  0000976-55.2012.815.0531,  Quarta
Câmara  Especializada  Cível,  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira, DJPB 20/11/2015).

Por fim, cabe pontuar que,  conforme disposto no art. 333, II do
CPC,  incumbia  ao município provar o pagamento das verbas cobradas pela
parte  autora,  eis  que  suscitou  fato  negativo  de  seu  direito.  A  prova  de
pagamento, a teor do artigo 319 e seguintes do Código Civil, exige quitação
regular, não admitindo presunção, recaindo no devedor o ônus de demonstrá-
la, de forma efetiva e robusta1.

Portanto, como na espécie,  o Município não conseguiu provar a
devida quitação  e ao considerar que o  benefício ao ACS foi instituído por lei,
denoto que a condenação imposta ao Município em questão é apropriada, não
havendo razão para reparos na sentença em exame.

Com estas considerações, aciono o dispositivo constante no art.
557, caput, do CPC/19732 e nego seguimento a remessa oficial para manter a
sentença por seus próprios fundamentos.

P. I. 

João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Des. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                            RELATORA

G/04

1[...]  É ônus do Ente Público produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor
dos  servidores  que  buscam  o  recebimento  das  verbas  salariais  não  pagas.  Restando  comprovado  o
adimplemento,  não  há  falar  em  condenação.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00016354620138150461, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.
em 23-11-2015) 

[...]  É ônus do município a produção de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos
servidores, em face à natural e evidente fragilidade probatória destes. No caso em apreço, o ente municipal
comprovou o adimplemento do terço de férias dos períodos de 2007/2008 e 2009/ 2010, não trazendo aos autos
prova  do  efetivo  pagamento  dos  demais  interstícios  questionados,  deixando  de  colacionar  qualquer
documento  capaz  de  infirmar  a  alegação  de  inadimplência  sustentada  na  peça  de  ingresso,  não  se
desincumbindo de demonstrar,  de forma idônea, o fato impeditivo do direito da autora.  […]  (TJPB; Ap-RN
0000939-62.2012.815.0261; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho;
DJPB 07/07/2015; Pág. 14)  

2Aplica-se o art. 557 do CPC/1973, considerando que a decisão atacada foi publicada na sua vigência
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