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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão 

Apelação Cível – nº. 0000320-63.2012.815.0381

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante: Luciano  Pereira  Simplicio.  Adv.:  Ananias  Lucena  de  Araújo
Neto. OAB/PB nº. 6.295.

Apelado:  Município  de  Juripiranga,  rep.  por  sua  Procuradora,  Evylla
Matias Veloso Ferreira. OAB/PB nº. 18.308.

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO
ADMINISTRATIVO.  EXONERAÇÃO.  SERVIDOR
PÚBLICO.  CARGO  DE  AGENTE  DE  COMBATE
ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA.
PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO.
NOMEAÇÃO  ANTERIOR  À  EC  Nº.  51/2006.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXONERAÇÃO,  DESDE
QUE  OBSERVADO  O  PROCESSO
ADMINISTRATIVO,  COM  AMPLA  DEFESA  E
CONTRADITÓRIO.  FUNDAMENTAÇÃO  NOS
ARTS. 10 E 17 DA LEI Nº. 11.350/06. DIREITO
À REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDENIZAÇÃO.
PROVIMENTO DO APELO.

-  Com o advento da Emenda Constitucional,
nos  termos  do  seu  §  único,  art.  2º,  foi
oportunizada  aos  agentes  de  saúde  que  já
tivessem  ingressado  através  de  processo
seletivo público, a dispensa da realização de
novo processo de seleção.

-  Não  tendo  o  Município  comprovado  a
realização de processo seletivo público e não
sendo  o  caso  de  ocorrência  das  hipóteses
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elencadas  nos  art.  17,  é  ilegal  o  ato  de
exoneração  com  fundamentação  diversa
daquelas legalmente admitidas.

- Em que pese se tratar de processo seletivo
para  a  contratação  pela  administração  sem
caráter de concurso público para provimento
de  cargo  efetivo,  há  de  ser  observado,  em
qualquer hipótese, o direito ao contraditório e
ampla  defesa,  com a  prévia  instauração  de
processo  administrativo,  sob  pena  de
cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao apelo.

RELATÓRIO.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por Luciano

Pereira Simplicio hostilizando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara

da Comarca de Itabaiana, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Administrativo  ajuizada pelo ora apelante, contra o  Município de

Juripiranga.

Em seu pedido inicial, o autor relatou, em síntese, que,

em 03/01/2005, foi nomeado pelo município apelado para exercer o cargo

de  Agente  de  Combate  às  Endemias,  após  a  realização  de  processo

seletivo  e  classificação  no  Curso  de  Capacitação  em  Epidemiologia  e

Controle de Doenças.

Alegou que, a Lei Municipal nº. 415/2008 reconheceu o

processo seletivo realizado, passando a ser regido pelo regime jurídico dos

servidores municipais.
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Relatou que, em 04/04/2011, através da Portaria nº.

059/2011,  foi  demitido  sem lhe  ser  oportunizado  o  direito  de  defesa.

Asseverou que somente poderia perder o cargo se viesse a cometer falta

grave,  após  regular  processo  administrativo  instaurado  para  apurar  a

conduta desviante.

Pugnou  pela  anulação  do  ato  administrativo  que

culminou com a sua demissão, bem como o pagamento dos vencimentos e

vantagens  não  recebidos,  referente  ao  período  da  demissão  até  a

reintegração.

Na sentença (fls. 104/111), o Magistrado a quo julgou

improcedente  os  pedidos,  extinguindo  o  processo  com  resolução  do

mérito,  sob  o  argumento  de  que  “a  rescisão  contratual  ocorreu

regularmente, não gozando o demandante de estabilidade a justificar sua

reintegração.”

 

Insatisfeito, em suas razões recursais (fls. 115/118), o

apelante refutou os fundamentos da sentença, sustentando que a Emenda

Constitucional  nº.  51/2006 possibilitou que os Agentes de Combate às

Endemias  que  estivessem  desempenhando  a  atividade,  ficariam

dispensados de se submeter ao processo seletivo público.

Pugnou,  ao  final,  pelo  provimento  do  apelo,  para

reformar a sentença em sua totalidade.

Contrarrazões  não  ofertadas  pelo  município  apelado

conforme a certidão constante à fl. 129.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo

provimento  do  recurso  para  que  o  ato  administrativo  impugnado  seja

anulado (fls. 136/141).
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É o relatório.

V O T O.

Ao  compulsar  os  autos,  verificada  a  presença  dos

pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade  recursal,  conheço  do

presente recurso. 

O cerne da questão consiste em verificar a possibilidade

de demissão pelo ente público, do servidor ocupante do cargo de Agente

de Combate às Endemias submetido a processo seletivo simplificado, após

a edição da Emenda Constitucional nº. 51, de 2006.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante foi

classificado em processo seletivo para a ocupação do cargo em questão,

no período de 17 a 21 de janeiro de 2005, após a participação no Curso

de Capacitação em Epidemiologia e Controle de Doenças. 

A respeito  dos  agentes  comunitários  de saúde e dos

agentes de combate às endemias, a Emenda Constitucional nº. 51/2006,

acrescentou os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198, que assim dispõe:

Art.  198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e constituem um
sistema  único,  organizado  de  acordo  com  as
seguintes diretrizes:

(…)

§ 4º 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. 
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§ 5º 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. 

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art.
41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal,
o 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. 

À  época,  com  o  advento  da  Emenda

Constitucional,  foi  oportunizada aos  agentes de saúde que já tivessem

ingressado através de processo seletivo público, a dispensa da realização

de novo processo de seleção, nos termos do § único, do art. 2º, da EC

51/2006:

Art 2º Após a promulgação da presente Emenda
Constitucional, os agentes comunitários de saúde
e os agentes de combate às endemias somente
poderão  ser  contratados  diretamente  pelos
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios
na  forma  do  §  4º  do  art.  198  da  Constituição
Federal, observado o limite de gasto estabelecido
na Lei Complementar de que trata o art. 169 da
Constituição Federal. 

Parágrafo único. 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 § 4º do art. 198 da Constituição Federal,



Processo nº. 0000320-63.2012.815.0381

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. 

Além disso,  a  Lei  Federal  nº.  11.350/2006,  que

regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição Federal, estabelece em

seu art. 10:

Art. 10. A administração pública somente poderá

rescindir  unilateralmente  o  contrato  do  Agente

Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate

às Endemias, de acordo com o regime jurídico de

trabalho  adotado,  na  ocorrência  de  uma  das

seguintes hipóteses: 

I - prática de falta grave, dentre as enumeradas

no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho -

CLT; 

II  -  acumulação  ilegal  de  cargos,  empregos  ou

funções públicas; 

III  -  necessidade  de  redução  de  quadro  de

pessoal, por excesso de despesa, nos termos da

Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999; ou 

IV  -  insuficiência  de  desempenho,  apurada  em

procedimento no qual se assegurem pelo menos

um  recurso  hierárquico  dotado  de  efeito

suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o

prévio  conhecimento  dos  padrões  mínimos

exigidos  para  a  continuidade  da  relação  de
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emprego,  obrigatoriamente  estabelecidos  de

acordo  com  as  peculiaridades  das  atividades

exercidas. 

Parágrafo único. No caso do Agente Comunitário

de  Saúde,  o  contrato  também  poderá  ser

rescindido  unilateralmente  na  hipótese  de  não

atendimento ao disposto no inciso I do art. 6º, ou

em função de apresentação de declaração falsa de

residência." 

Por sua vez, o art. 17, do supracitado diploma legal,

dispõe que:

Art.  17.  Os  profissionais  que,  na  data  da

publicação desta Lei, exerçam atividades própria

de  Agente  Comunitário  de  Saúde  e  Agente  de

Combate  às  Endemias,  vinculados  diretamente

aos  gestores  locais  do  SUS  ou  a  entidades  da

administração indireta, não investidos em cargos

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.

Desse  modo,  não  tendo  comprovado a  realização  de

processo seletivo público e não sendo o caso de ocorrência das hipóteses

elencadas nos art. 17, é ilegal o ato de exoneração com fundamentação

diversa daquelas legalmente admitidas.

Ressalte-se, por oportuno, que  a condição de servidor

efetivo, no entanto, encontra respaldo constitucional no inciso II, do art.
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37 da Constituição Federal, não possuindo, assim, os agentes de combate

às endemias, o atributo da estabilidade funcional.

Todavia,  ainda  que  não  estejam  amparados  pela

estabilidade funcional como os servidores públicos investidos em cargo de

provimento  efetivo,  não  há  como  ser  afastada  a  garantia  do  devido

processo legal, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse viés,  as  normas introduzidas  pela EC 51/2006

não  possuem  o  condão  de  transformar  os  servidores  contratados  por

processo seletivo simplificado em servidores estáveis, sob pena de ofensa

ao art.  37, da Constituição Federal,  mas tão somente estabelecer uma

regra de transição, garantindo a possibilidade daqueles agentes que já

exerciam a função,  de continuarem contratados sem a necessidade de

submissão a novo processo seletivo.

 
Assim, em que pese se tratar de processo seletivo para

a contratação pela administração sem caráter de concurso público para

provimento de cargo efetivo, há de ser observado, em qualquer hipótese,

o direito ao contraditório e ampla defesa, com a prévia instauração de

processo administrativo, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o posicionamento que a jurisprudência

deste Tribunal vem assumindo diante da matéria em exame, conforme se

depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE  CARGO.  AGENTE  DE  COMBATE  ÀS
ENDEMIAS  NOMEADO  ANTES  DA  EC
Nº51/2006.  INEXISTÊNCIA  DE
CONTRATAÇÃO  ANTERIOR  A  SELEÇÃO
PÚBLICA  PELO  MUNICÍPIO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXONERAÇÃO  COM
FULCRO  NO  ART.17  DA  LEI  Nº  11.350/06.
DIREITO À INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO
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RECURSO. O cerne da questão cinge-se a saber
se o Apelante, apesar de, na data da promulgação
da Emenda nº 51/2006, estar desempenhando as
atividades  de  agente  de  combate  às  endemias,
embora sem ter se submetido a processo seletivo,
tem direito de permanecer no cargo até que se
realize o processo seletivo, com base no art. 17 da
Lei nº 11.350/06, uma vez que foi nomeado antes
da emenda constitucional citada. De acordo com o
art.17  da  Lei  nº  11.350/06,  a  dispensa  do
Apelante  não  é  uma  opção  do  ente  público,
estando  condicionada  à  realização  de  processo
seletivo ou a hipótese do art.10 da mesma norma.
Deste modo, ele possui direito à reintegração do
cargo,  acaso ainda não tenha ocorrido  processo
seletivo.  Caso  tenha  sido  realizado  certame,
restará  apenas  o  direito  à  indenização.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00013894520138150301,  1ª  Câmara
Especializada Cível,  Relator  DES. LEANDRO DOS
SANTOS , j. em 05-12-2017) 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO
CONTRATUAL  C/C  REINTEGRAÇÃO  AO
SERVIÇO  E  COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA  DO  MUNICÍPIO  DE  JOÃO
PESSOA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
EXONERAÇÃO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
OCORRÊNCIA.  NULIDADE  DO
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO  NO  CARGO  EXERCIDO  À
ÉPOCA  DO  AFASTAMENTO  DO  AUTOR.
DIFERENÇA  DOS  VENCIMENTOS.
CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CONJUNTO
PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO APELANTE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SE  VALER  DE  SUA
PRÓPRIA  TORPEZA.  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE  PREVISTO
CONSTITUCIONALMENTE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - O princípio de
que a Administração pode anular (ou revogar) os
seus  próprios  atos,  quando  eivados  de
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irregularidades,  não  inclui  o  desfazimento  de
situações  constituídas  com  aparência  de
legalidade,  sem observância  do  devido  processo
legal  e  ampla  defesa.  -  Uma  vez  nomeado  o
servidor, o desfazimento da nomeação não fica ao
exclusivo  critério  da  Administração  e  somente
pode  ser  desfeito  depois  de  assegurar-se  ao
interessado a garantia do contraditório e da ampla
defesa.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00157311020108152001,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 12-
09-2017) 

REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  AGENTES  DE  COMBATE  ÀS
ENDEMIAS.  PROCESSO  SELETIVO
SIMPLIFICADO. NOMEAÇÃO POSTERIOR, EM
VIRTUDE  DO  PREENCHIIMENTO  DOS
REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL
Nº 229/2007. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
ANULAÇÃO DE  ATO PELA  ADMINISTRAÇÃO.
SÚMULA  Nº  473  DO  STF.  POSSIBILIDADE,
DESDE  QUE  OBSERVADO  O  PROCESSO
ADMINISTRATIVO,  COM  AMPLA  DEFESA  E
CONTRADITÓRIO.  AUSÊNCIA  NO  CASO.
OFENSA  À  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À
REINTEGRAÇÃO AO  CARGO.  MANUNTENÇÃO
DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. -  A Lei  Municipal  nº 229/2007, com
base  no  parágrafo  único  do  art.  2º,  da  EC  nº
51/2006, criou cargos de agentes de combate às
endemias de provimento efetivo, prevendo, ainda,
a necessidade de prévio processo seletivo público.
Além  disso,  ficou  estabelecido  que  os  vínculos
mantidos com a Administração Pública Municipal,
em 14 de fevereiro de 2006, seriam enquadrados
com o mesmo nome. - Em virtude da Lei Municipal
acima  especificada,  os  impetrantes  foram
nomeados, passando a integrar o quadro efetivo
de  servidores,  visto  que  seus  vínculos  eram
anteriores  a  14  de  fevereiro  de  2006  e  foram
submetidos  ao  processo  seletivo  simplificado.  -
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Sabe-se  que  a  Administração  Pública  possui  a
prerrogativa  de  rever  seus  atos,  por  motivo  de
conveniência ou oportunidade, ou mesmo anulá-
los,  quando  ilegais,  conforme  sumulado  pelo
Supremo  Tribunal  Federal:  "Súmula  473:  A
administração  pode  anular  seus  próprios  atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados  os  direitos  adquiridos,  e  ressalvada,
em  todos  os  casos,  a  apreciação  judicial.".  -
Ocorre  que  o  exercício  da  autotutela  pela
Administração Pública não é absoluto, posto que,
em  nenhuma  hipótese,  poderá  desrespeitar  o
direito  do  administrado,  sendo  imperioso  que
possibilite o conhecimento e a impugnação do ato
pelos  prejudicados,  por  meio  de  procedimento
próprio,  no  qual  sejam  assegurados  o
contraditório e a ampla defesa, conforme garantia
constitucional  do  duo  process  of  law.  -  Assim,
ainda que a nomeação fosse nula, seria necessária
a  prévia  instauração  de  procedimento
administrativo,  com  participação  de  todos  os
interessados, sob pena de cerceamento do direito
de defesa.  -  O ato impugnado não observou os
princípios  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,
ferindo o artigo 5º inciso LV da Constituição da
República,  razão  pela  qual  os  impetrantes  têm
direito  líquido e certo à  reintegração ao cargos,
como decidido pelo juiz de primeiro grau. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001012820158150031,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 31-05-2016).

Dessa forma, merece reforma a sentença de primeiro

grau  nesse  ponto,  pois  não  tendo  a  administração  pública  municipal

oportunizado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  e  não  comprovada  a

ocorrência  das  hipóteses  elencadas  nos  arts.  10  e  17,  da  Lei  nº.

11.350/2006, o apelante possui o direito à reintegração do cargo público

municipal que ocupava.
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Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO, para

determinar  a  reintegração  do apelante  ao cargo  público  de Agente  de

Combate às Endemias, bem como condenar o Município de Juripiranga ao

pagamento de indenização correspondente aos valores que receberia caso

não  tivesse  sido  dispensado  em  abril  de  2011  até  a  data  da  efetiva

reintegração.

Condeno, ainda, o município apelado ao pagamento de

custas e honorários sucumbenciais, sendo estes na base de 10% (dez por

cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti

de  Albuquerque)  –  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz

convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora

Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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