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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 11.885, Monte Castelo, CEP: 45.997-000. 
Fórum de Teixeira de Freitas, 1º andar, Teixeira de Freitas/BA.

Tel - (73) 3291-5373 

SENTENÇA

Processo nº: 8000265-24.2021.8.05.0256

Classe - Assunto: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)

Autor: AUTOR: ARNUBIA SILVA COSTA QUEIROZ e outros (17)

                        Réu: REU: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS   

            

Vistos, etc...

Trata-se Ação Ordinária   com pedido de antecipação de tutela, proposta   por Arnubia Silva
Costa Queiroz e outros, em face de Município de Teixeira de Freitas,  sob a alegação de serem 
agentes de endemias junto ao município de Teixeira de Freitas por força do processo seletivo
simplificado, decreto 114/2015, edital 002/2016, o qual apontava contratação para agente de
endemias, com duração de 02 (dois) anos prorrogáveis por mais 02 (dois) anos, tendo os autores
sido aprovados  e convocados em setembro de 2016,  contratados de fato em Fevereiro de 2017;
Que, na realidade, todos já eram contratados junto ao município antes do concurso em questão,
na mesma função , sendo que alguns autores   possuem mais de 07 anos de serviço  junto ao
município de Teixeira de Freitas, alguns já ultrapassam 10 (dez) anos de serviços prestados junto
a Ré, sendo que o último concurso findara em 17/02/2019, vindo a ser prorrogado até
17/02/2021;   Que os   Autores   possuem estabilidade em seus cargos, face o longo tempo de
contrato que possuem junto ao Réu;  Que os agentes  de endemias, possuem legislação própria
conforme Lei Federal 11350/2006,   a qual dispõe em seu art. 8º , o regime celitista para a 
categoria;   Que, no entanto,   a   Lei Municipal 425/2007, estabelece em seu artigo 9º, que os
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias devem   submeter-se ao
regime de servidores efetivos do município; Que  os proventos recebidos pelos autores, são 95%
custeados com verba federal, visto tal função ser regida pelas diretrizes e normas do SUS, nos
termos da  emenda constitucional 51/2006  do artigo 198 da CF; Que, em razão da mudança de
gestão, e temerosos por sua situação contratual, buscam amparo na Justiça, a fim de assegurar o 
reconhecimento do seu suposto direito de estabilidade. Pedem  concessão liminar da antecipação
da tutela, de forma a determinar a ré a reconhecer a estabilidade dos autores junto ao cargo de
endemias, e ao final a procedência da ação com a consolidação da tutela concedida,
reconhecendo a estabilidade dos autores no cargo de agente de endemias, e instrumentaliza o
pedido com documentos.

Pedido liminar não apreciado, Id- 92134127. 
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Citado, ID- 93641614, o Requerido apresenta contestação, ID- 101299404, sem preliminares,
arguindo inexistência de direito   à estabilidade em cargo para o qual foram contratados
temporariamente mediante Regime Especial de Direito Administrativo-REDA, pugnando ao
final, pela total improcedência e pelo julgamento antecipado da lide, sem juntar documentos.

Instados a manifestarem em réplica, os autores impugnam  os termos da contestação e afirmam
que o edital do referido certame não constava a modalidade     "Reda" e sim, " processo seletivo
simplificado", reiterando ao final, os termos da inicial, Id-103675913; e, intimado o município
Réu para manifestar sobre as alegações dos autores, Id- 105558208, este manteve-se inerte,
conforme certidão, Id- 123910263.

É o Relatório. Decido.

Cuida-se de matéria exclusiva de direito, razão pela qual, com amparo no art. 355, I do CPC,
passo ao julgamento antecipado da lide.

Pretendem os autores o reconhecimento de estabilidade, sob a alegação exercerem a função de
agente de endemias no município há vários anos, mediante contratos reiterados, sendo o último,
decorrente  do concurso público, edital 002/2016, cujo edital previa a modalidade de  "processo
seletivo simplificado", e o contrato celebrado com previsão de duração de dois anos,
prorrogados por mais dois anos, vencido no mês de fevereiro próximo passado.

Sustentam seus argumentos e pretensões na E.C.51/2006, a qual acrescenta os §§ 4º a 6º ao art.
198 da Constituição Federal pátria, bem como na Lei 11.350/2006, que regulamentou as
atividades de agente comunitário de saúde e de endemias, e ainda, a Lei municipal nº 425/2007,
a qual dispõe sobre a criação, no âmbito municipal, de emprego público de  agente comunitário
de saúde e de endemias.

Em sua defesa, sustenta o Requerido inexistência de direito à estabilidade, em razão de ter sido o
último concurso ( edital 002/2016) na modalidade REDA ( Regime especial de Direito
Administrativo.).

Após análise do contexto probatório produzido nos autos, restou demonstrado que os
Requerentes foram submetidos a  "processo seletivo simplificado" para provimento  de cargo no
quadro de pessoal do município Requerido, e, tendo sido aprovados, firmaram contratos com a
Administração pública na modalidade de "Contrato temporário de pessoal por tempo
determinado em regime especial de Direito Administrativo-Reda", conforme documentos de Ids-
91847628, 91847844.

 Com efeito, é  sabido que " ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
"senão em virtude de lei   (art.5º, II, da CF).

   Nesse diapasão, assegura o inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna que  " a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito ". 

Pois bem. Da análise dos dispositivos legais que regem a matéria posta em análise, verifico que
houve falha por parte da Administração pública quanto à modalidade do processo seletivo e
contratação dos servidores Requerentes,   uma vez que   agiu em desacordo com a lei, senão
vejamos:

O art. 198, §§ 4º e 5º da Constituição Federal pátria, assim dispõe:

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

§ 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.

§ 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.

A Lei federal nº 11350/2006, que regulamentou o § 5º do art. 198 da C.F., citado,
dispõe :

(...)

 Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate
às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no §
  4º do art. 198, da Constituição, submetem-se ao regime jurídico
estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo

, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, leise
local dispuser de forma diversa.

  Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de
Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo
seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos
específicos para o exercício das atividades, que atenda aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.

  § 1º  Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada
caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para
efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2º da Emenda
Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se
como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos
princípios referidos no caput. 

  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:
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 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 emprego,
obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as
peculiaridades das atividades exercidas.

a Lei municipal nº 425/2007, a qual dispõe sobre a criação  de emprego públicoPor fim, 
de   agente comunitário de saúde e de   endemias, no   âmbito municipal, dita:

Art.2º O exercício dos empregos públicos de Agente
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às
Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á,
exclusivamente no âmbito do Sistema Único de
Saúde -SUS do Município, na execução das
atividades de responsabilidade deste ente federado.

Parágrafo Único - Aplica-se aos servidores
titulares dos empregos de que trata o caput deste

 artigo o regime estatutário adotado pelo
Município.

Art.9.° Os Agentes Comunitários de Saúde e dos
Agentes de Combate às Endemias serão admitidos
na forma do disposto no§ 4.° do Art.198 da
Constituição Federal de 1988 e Art.8.° da Lei
N.°11.350/2006, e submetem-se ao regime de

.servidores efetivos do Município

Art.10º. A admissão dos Agentes Comunitários de
Saúde e dos Agentes d Combate às Endemias
deverá ser precedida de processo seletivo público de
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acordo com a natureza e a complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para o exercício
das atividades, observando critérios objetivos e os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

Parágrafo Único - Caberá a Secretaria Estadual de
Saúde certificar, em cada caso, a existência de
anterior processo de seleção pública, para efeito da
dispensa de seleção pública referida no Parãgrafo
Unico do Art.2° da Emenda Constitucional N.° 51, de
14 de fevereiro de 2006.

Art.11. A Administração Pública somente poderá
 do Agenterescindir unilateralmente o contrato

Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às
Endemias na ocorrência de uma das seguintes
hipóteses:

I - prática de falta grave, prevista nesta Lei, listadas a
seguir: a) Ato de improbidade; b) Incontinência de
conduta ou mau procedimento; c) Negociação
habitual por conta própria ou alheia sem permissão
do empregador ou cometer ato que seja prejudicial à
saúde das pessoas e da coletividade; d) Condenação
criminal do empregado, passada em julgado, caso
não tenha havido suspensão da pena; e) Desídia no
desempenho das respectivas funções; f) Embriaguez
habitual ou em serviço; g) Ato de indisciplina ou de
insubordinação; h) Abandono de emprego; i) Ato
lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço
contra qualquer pessoa, ou ofensas fisicas, nas
mesmas condições, salvo em legitima defesa, própria
ou de outrem; j) Ato lesivo de honra e boa fama ou
ofensas praticada contra a Administração e
superiores hierárquicos, salvo em caso de legitima
defesa, própria ou de outrem; k) Recebimento de
valores pecuniários de terceiros pela prestação dos
serviços públicos previstos nesta Lei.

II - acumulação ilegal de empregos, empregos ou
funções públicas, conforme vedação prevista no
Art.37, Incisos XVl e XVll da Constituição Federal de
1988.

III - necessidade de redução de quadro pessoal, por
excesso de despesa, nos termos da Lei Federal N.°
9.801/99;
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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 emprego,
obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as
peculiaridades das atividades exercidas, sendo
assegurado o acompanhamento do processo
administrativo por comissão paritária integrada por
representantes da gestão municipal, da categoria
profissional e do Conselho Municipal de Saúde.

Art.13. (…)

Parágrafo Único - OS ACS e ACE em atividade, que
até 14/02/2006 - data da promulgação da Emenda
Constitucional N.°51/2006 - tenham se submetido a
processo seletivo público com observância dos
Princípios da Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Publicidade e Eficiência, serão
incorporados ao Quadro de Pessoal da Secretaria

 no prazo máximo de 60Municipal de Saúde
sessenta) dias a partir da data de publicação desta
Lei.

Art.14. Fica vedada a contratação temporária ou
terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e

, salvo nade Agentes de Combate às Endemias
hipótese de combate a surtos, na forma aplicável. 
(Grifos meus)

Com efeito, a legislação específica é cristalina ao dispor as regras quanto   ao
preenchimento de vagas e ao regime jurídico admitido para os servidores - agentes  de combate
às endemias, de modo que o equívoco cometido pela Administração quanto à forma do
processo seletivo,   ou seja, para contratação por prazo determinado, contrapondo a

 própria lei municipal, não pode nem deve ser depositado  sobre os Requerentes, os quais,
diga-se, vêm exercendo suas funções de forma regular, e possuem o direito de permanecer

 salvo as razões dispostas no art. 11 da lei municipal retro referida, que não é o,trabalhando
caso.

 Ademais, importa ressaltar que o art. 23, da Lei municipal nº 822/2014 ( Estatuto dos
servidores públicos do município de Teixeira de Freitas)  dispõe que "O servidor habilitado em
concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade do serviço

" (Grifei).público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício

Destarte, considerando a última posse dos Requerentes - fevereiro/2017, conclui-se que
estes adquiriram estabilidade do serviço público na forma da lei.
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Com essas considerações, e por tudo que dos autos consta, com amparo no art. 198, §§ 4º e
5º da C.F., arts. 8ª a 10º da Lei Federal 11350/2006, arts. 2º, 9º, 10º, 11, 13 e 14 da Lei
municipal nº 425/2007 e    art. 23, da Lei municipal nº 822/2014 ( Estatuto dos servidores
públicos do município de Teixeira de Freitas),  JULGO PROCEDENTE, POR SENTENÇA, a
ação para reconhecer a estabilidade do serviço público dos Requerentes, e, considerando
tratar-se de emprego público, do qual   dependem os Requerentes para sua subsistência,   com
amparo no art. 497 do CPC, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para
determinar ao Município Réu que, ,  Reintegre os Requerentes em seusno prazo de cinco dias
cargos respectivos, caso tenham sido demitidos, incluindo-os na folha de pagamento do mês de
agosto/2021, e com pagamento  retroativo dos meses que eventualmente  deixaram de receber,
sob pena de multa diária que arbitro em R$1.000,00 (hum mil reais), além das demais
cominações legais cabíveis.

Por conseguinte, declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I
do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que
arbitro em  10% ( dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

P.R.I.C.

 Teixeira de Freitas,BA. 03 de agosto de 2021.

 RONEY JORGE CUNHA MOREIRA
Juiz de Direito 
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