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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000972-18.2012.815.0531.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Malta.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Condado.
ADVOGADO: Taciano Fontes de Freitas (OAB/PB 9.366).
APELADO: Maria Silvany Dias de Araújo.
ADVOGADO: Damião Guimarães Leite (OAB/PB 13.293).

EMENTA:  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  MUNICÍPIO  DE
CONDADO.  PAGAMENTO  DA  DIFERENÇA  ENTRE  OS  VALORES
PERCEBIDOS  PELA  CATEGORIA  A  TÍTULO  DE  VENCIMENTO  E  DE
GRATIFICAÇÃO  E  AQUELES  ESTABELECIDOS  PELA  PORTARIA  N.º
459/2012  DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS
PEDIDOS. APELAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 338/2009, COM A REDAÇÃO
DADA  PELA  LEI  MUNICIPAL  Nº  383/2011.  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. COMPROVAÇÃO, PELA AUTORA, DE PAGAMENTO DOS
VENCIMENTOS  E  DA  GRATIFICAÇÃO  PREVISTA  NO  ART.  2º,  DA
REFERIDA LEI MUNICIPAL, EM DESACORDO COM A PREVISÃO LEGAL.
DEVER DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA
DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

1. 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 363/2011.

2.  Restando comprovado o pagamento de vencimento em quantia  inferior  àquela
prevista para a categoria na legislação municipal, cabível a condenação da Edilidade
ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0000972-18.2012.815.0531,  em que figuram como Apelante  o Município  de
Condado e como Apelada Maria Silvany Dias de Araújo.

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.



O Município de Condado interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Malta, nos autos da Ação de Cobrança c/c
Obrigação de Fazer em seu desfavor ajuizada por Maria Silvany Dias de Araújo,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o a pagar à Autora a
diferença entre os valores do vencimento e da gratificação no percentual de 30% do
valor  do  incentivo  ao  custeio  por  ela  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, até a entrada em vigor da Lei n.º
11.960/2009 e, a partir de então, com base nos índices de remuneração básica da
caderneta de poupança até 25/03/2015, marco após o qual deverão ser corrigidos
pelo IPCA-E ao tempo do efetivo pagamento, condenando-o, ainda, a arcar com os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% sobre o valor
da condenação.

Em  suas  razões,  f.  82/84,  o  Apelante  alegou  que  a  Lei  Municipal  n.º
363/2011 fixou os valores a serem recebidos pelos agentes comunitários de saúde
naquele ano, sendo necessário para o ano de 2012 a promulgação de uma nova lei
fixando a alteração dos referidos valores, e que a concessão da gratificação seria
uma faculdade do chefe do poder executivo local, defendendo, por esta razão, que a
Apelada não faz jus ao pagamento das diferenças dos valores perseguidos.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
os pedidos julgados improcedentes.

Intimada, f. 87, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme se infere
da Certidão de f. 87-v.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A Autora é Agente Comunitária de Saúde do Município de Condado, f. 13.

Nos termos do art. 1.º, caput e §§ 1.º e 2.º, da Lei Municipal n.º 338/2009, f.
17,  com  a  redação  dada  pela  Lei  Municipal  n.º  363/2011,  f.  16,  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. 15,
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.

Extrai-se do Contracheque de f. 14 e das Fichas Financeiras constantes às f.
65/68, disponibilizadas pelo próprio Município, que, durante todo o ano de 2012, a
Autora auferiu vencimentos no valor de R$ 750,00, acrescidos de R$ 195,00, a
título  de  adicional  de  insalubridade,  e  de  gratificação  no  valor  de  R$  225,00,
equivalentes a 30% e 26%, 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, como bem
retratado pelo Juízo.3

A alegação do Apelante no sentido de que a Lei Municipal n.º 363/2011

1Art. 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.

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

3EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  MUNICÍPIO  DE  CONDADO.  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
363/2011,  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 363/2011. (TJPB, Processo Nº
00009809220128150531, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA
FONSECA OLIVEIRA, j. em 07-06-2016). 

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.  (TJPB, Processo Nº 00009878420128150531, 4ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em
07-06-2016). 



fixou os  valores  a  serem recebidos  pelos  agentes  comunitários  de saúde apenas
naquele ano, esbarra no fato de que não há indicação em referido normativo de que
sua vigência seria temporária.

Desta forma, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até
que outra a modifique ou revogue, conforme o disposto no art. 2.º, do Decreto-lei
n.º  4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro4,  razão pela
qual, inexistindo informação, nos autos, da edição de lei posterior regulamentando a
matéria,  impõe-se  a  adoção  do  entendimento  de  que  referida  Lei  Municipal
permanece em vigor, devendo ser observada pela Administração Pública.

Deve ser acrescentado que  a Lei Municipal n.º  338/2009, posteriormente
alterada  pela  Lei  Municipal  n.º  363/2011,  estabelece,  em  favor  dos  agentes
comunitários de saúde do Município de Condado, o pagamento de 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,
tratando-se,  portanto,  de  parcelas  a  serem pagas  a  toda categoria,  sem qualquer
ressalva  legal  no  sentido  de  que  a  sua  concessão  estaria  condicionada  à
discricionariedade do chefe do poder executivo local.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 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. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

4Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.


