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ACÓRDÃO
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EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AREIA. AGENTE COMUNITÁRIO
DE  SAÚDE.  INCENTIVOS  FINANCEIROS  DE  CUSTEIO  E  ADICIONAL
INSTITUÍDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  VERBAS ENVIADAS PARA
O FOMENTO DA ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO
DO  AUTOR.  PLEITO  DE  PERCEPÇÃO  DE  INCENTIVO  FINANCEIRO
PREVISTO  EM  PORTARIA  DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  REPASSE  AOS
MUNICÍPIOS APENAS PARA O FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO
CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE
REPASSE  DIRETAMENTE  AO  SERVIDOR.  AUSÊNCIA  DE  LEI  LOCAL.
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

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.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação n.
0000800-30.2014.815.0071, em que figuram como Apelante Tadeu de Melo e como
Apelado o Município de Areia.

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  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Tadeu de Melo interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Areia, f. 91/95, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer e de Cobrança por ele ajuizada em desfavor do  Município de Areia,  que
julgou improcedente o pedido de pagamento do Incentivo Adicional ao Programa de
Agentes Comunitários de Saúde,  ao fundamento de que a mencionada verba não
tem destinação exclusiva como parcela extra em favor dos servidores, podendo ser
utilizada com infraestrutura,  alimentação e deslocamento,  desde que vinculada à



área  da saúde,  condenando-a ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, restando suspensa a exigibilidade
nos termos do art. 98, §3º., do Código de Processo Civil.

Em  suas  razões,  f.  89/92,  afirmou que  de  acordo  com  a  Portaria  do
Ministério da Saúde nº 674/2003, o Incentivo Financeiro Adicional  se destina à
complementação dos  salários  da  categoria  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde,
requerendo, ao final, a reforma da Sentença e o provimento do Apelo, para que seja
ordenado ao Apelado que repasse a referida verba e efetue o adimplemento das
parcelas vencidas, respeitado o prazo prescricional.

Contrarrazoando,  f. 102/122, o Apelado alegou que o Incentivo Adicional,
criado por portaria do Ministério da Saúde, não constitui espécie remuneratória, e
sim verba destinada à melhoria e promoção da atividade dos Agentes Comunitários
de Saúde, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

O Apelo  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  porquanto  o  Apelante  é
beneficiário  da  assistência  judiciária  gratuita,  f.  36,  razão pela  qual,  presente  os
demais requisitos de admissibilidade recursal, dele conheço.

O Incentivo de Custeio consiste num valor destinado a auxiliar da atuação de
agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de um doze avos,
pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter
excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, e o Incentivo Adicional, segundo o
art. 3.º, da Portaria n.º 674/GM/2003, também do Ministério da Saúde, representa
uma décima terceira parcela a ser paga para o servidor.

A Portaria n. 648, de 28 de março de 20061, que aprovou a Política Nacional
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização
da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes
Comunitários de Saúde (PACS), revogou a Portaria 674/GM/2003 e regulamentou o

1 Portaria  n.  648/2006:  O  Piso  da  Atenção  Básica  -  PAB consiste  em um montante  de  recursos
financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde e compõe o Teto
Financeiro do Bloco Atenção Básica.
O PAB é composto de uma parte fixa (PAB fixo) destinada a todos os municípios e de uma parte
variável (PAB variável) que consiste em montante de recursos financeiros destinados a estimular a
implantação das seguintes estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde:
Saúde da Família – SF; Agentes Comunitários de Saúde – ACS; Saúde Bucal – SB; Compensação de
Especificidades Regionais; Saúde Indígena – SI; e Saúde no Sistema Penitenciário.
[…]
Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de ACS implantadas são transferidos a cada
mês, tendo como base o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), registrados no cadastro
de  equipes  e  profissionais  do  Sistema de  Informação de  Atenção  Básica  -  SIAB,  na  respectiva
competência  financeira. 
Será repassada uma parcela extra, no último trimestre de cada ano, cujo valor será calculado com
base  no  número  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  registrado  s  no  cadastro  de  equipes  e
profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto do ano vigente.



repasse  dos  recursos  financeiros  federais  destinados  à  viabilização  das  ações  de
atenção  básica  à  saúde,  dentre  elas  o  PACS,  abstendo-se  de  dispor,  de  forma
expressa, que décima terceira parcela extra deveria ser destinada à remuneração do
servidor.

A Lei nº 11.350/06, em seu art. 9º.-D, acrescido pela Lei 12.994/142, embora
haja  instituído  os  Incentivos  Financeiros  da  União  para  os  demais  Entes  da
Federação,  repassados  anteriormente  em  razão  das  portarias  ministeriais,  não
assegura aos Agentes Comunitários de Saúde o direito de que os valores recebidos
sejam destinados, exclusivamente, para compor suas remunerações, porquanto, ante a
finalidade de fomentar as atividades profissionais desenvolvidas, a contraprestação
pecuniária é apenas um das possíveis destinações das verbas.

A  jurisprudência  deste  Tribunal  de  Justiça  é  firme  no  sentido  de  que  o
Incentivo Adicional previsto no referido art. 3.º não pode ser pago diretamente ao
servidor, como remuneração autônoma, salvo se houver lei local nesse sentido.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  INCENTIVO  FINANCEIRO.
IMPORTÂNCIA FIXADA POR PORTARIAS EXPEDIDAS PELO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.  PLEITO AUTORAL QUE REQUER O REPASSE DIRETO DOS
VALORES.  IMPOSSIBILIDADE.  VERBA  DESTINADA  ÀS  AÇÃO  DE
ATENÇÃO BÁSICA EM GERAL. DESPROVIMENTO DO APELO. As portarias
expedidas pelo Ministério da Saúde, ao estabelecer o valor de incentivo financeiro à
Política Nacional da Atenção Básica, não objetivaram fixar piso salarial dos agentes
comunitários de saúde, mas sim determinar um mínimo a ser utilizado em quaisquer
ações da atenção básica, respeitando a oportunidade, conveniência e necessidade de
cada Administração. Os citados normativos não mencionam a obrigatoriedade de
a verba ser repassada diretamente aos servidores, podendo ser utilizada com
infraestrutura, alimentação, despesa com deslocamento, desde que vinculada à
área da saúde, sendo o item salário apenas um dos componentes do programa
(TJPB, APL 0000092-29.2013.815.0551, Primeira Câmara Especializada Cível, Rel.
Des. José Ricardo Porto, DJPB 10/06/2015, p. 19).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  INCENTIVO
FINANCEIRO.  VALOR  FIXADO  POR  PORTARIAS  EXPEDIDAS  PELO
MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  PLEITO  AUTORAL  QUE  REQUER  O  REPASSE
DIRETO  DOS  VALORES.  IMPOSSIBILIDADE.  VERBA  DESTINADA  ÀS
AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM GERAL. DESPROVIMENTO DO APELO.
As portarias expedidas pelo Ministério da Saúde não objetivaram fixar piso salarial
dos agentes comunitários de saúde, mas sim estabelecer um mínimo a ser utilizado
em quaisquer ações da atenção básica, respeitando a oportunidade, conveniência e
necessidade de cada administração.  Retrocitados documentos, que fixam o valor
do  incentivo  de  custeio  referente  à  implantação  de  agentes  comunitários  de
saúde, não mencionam a obrigatoriedade de a verba ser repassada, diretamente
aos  agentes,  podendo  a  mesma  ser  usada  com  infraestrutura,  alimentação,
despesa com deslocamento, desde que vinculada à área da saúde, sendo o item
“salário”  apenas  um  dos  componentes  do  programa (TJPB,  APL  0000789-
98.2014.815.0071,  Segunda  Câmara  Especializada  Cível,  Rel.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, DJPB 08/09/2015).

2 Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes
comunitários de saúde e de combate às endemias.



ADMINISTRATIVO.  Agravo  interno  contra  decisão  monocrática.  Agente
comunitária  de  saúde.  Incentivo  adicional  repassado  por  meio  de  portaria  do
Ministério da Saúde. Necessidade de Lei local regulando o incentivo como parcela
autônoma.  Iniciativa do chefe  do Executivo.  Inexistência.  Valor  que,  atualmente,
serve para custeio da atividade profissional. Precedentes de Tribunal Superior e desta
Corte. Manutenção do  decisum. Desprovimento do recurso.  O incentivo adicional
repassado  pela  união  e  previsto  no  art.  3º,  da  relatada  portaria  nº  674/03,
embora  fosse  destinado  aos  agentes  comunitários  de  saúde,  em  regra,  não
poderia ser pago como parcela autônoma, salvo se houvesse norma local,  de
iniciativa  do  prefeito  constitucional,  regulando  a  quitação  de  rubrica  dessa
natureza. Esse repasse, atualmente, objetiva a melhoria, promoção e incremento
da atividade da categoria  profissional (TJPB,  Rec.  0000798-60.2014.815.0071,
Terceira  Câmara  Especializada  Cível,  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz,  DJPB
17/09/2015).

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.
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).

No  mesmo  sentido:  APL  0000593-80.2013.815.0551,  Segunda  Câmara
Especializada  Cível,  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  DJPB
08/09/2015; RN 0000558-10.2015.815.0371, Segunda Câmara Especializada Cível,
Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, DJPB 23/11/2015.

Na  lide  em  julgamento,  não  havendo  lei  municipal  regulamentando  o
repasse  do  Incentivo  Adicional  aos  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  acertada  a
Sentença  em  que  foi  julgado  improcedente  o  pedido  de  implantação  dos
mencionados adicionais.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação, nego-lhe  provimento,  majorando  os
honorários advocatícios imputados ao Apelante, ante a sucumbência recursal,
em percentual a ser arbitrado sobre o valor atualizado da causa, pelo Juízo de
origem, após cumpridas as exigências dispostas nos §§ 4º e 5º, respeitados os
limites dispostos nos §§ 2º e 3º, nos termos do §11º, todos do art. 85, do Código
de Processo Civil3.

3 CPC, Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. […] 
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível  mensurá-lo,  sobre o valor
atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do



É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito  econômico  obtido  acima  de  2.000  (dois  mil)  salários-mínimos  até  20.000  (vinte  mil)
salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil)
salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser
aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a
condenação  em honorários  dar-se-á  sobre  o  valor  atualizado da  causa;  IV  -  será  considerado o
salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver  em vigor na data da
decisão de liquidação.
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico
obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação
do  percentual  de  honorários  deve  observar  a  faixa  inicial  e,  naquilo  que  a  exceder,  a  faixa
subsequente, e assim sucessivamente. […].
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a
6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.


