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Assim, a partir dessa conversão de regime jurídico, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias 
do Município de Salvador passaram a se submeter à disciplina normativa do regime jurídico estatutário municipal, e não mais 
àquela disposta na Lei nº 11.350/2006.

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 63/2010 modifi cou a redação do citado art. 198, §5º, Constituição Federal, o qual 
passou a estabelecer que lei federal versaria não apenas sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente 
comunitário de saúde e agente de combate às endemias, mas também acerca do piso salarial profi ssional nacional e as diretrizes 
para os Planos de Carreira destes.

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:

[...]

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profi ssional 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 fi nanceira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento 
do referido piso salarial.

[…]

Nesta senda, a nº 12.994/2014 acresceu à Lei nº 11.350/2006 o piso salarial profi ssional nacional dos agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de combate às endemias, que foi fi xado no valor de R$1.014,00 (mil e quatorze reais), conforme o seu art. 
9º-A, §1º:

Art. 9º-A. O piso salarial profi ssional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não 
poderão fi xar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a 
jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O piso salarial profi ssional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fi xado 
no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.

[…]

Neste contexto, faz-se necessário lembrar que o processo de interpretação e aplicação do direito consiste em fenômeno comple-
xo. Vale dizer, a interpretação isolada de determinado enunciado normativo pode implicar na sua contradição com todo o sistema, 
sendo tal hipótese capaz de culminar na restrição ou extrapolação da fi nalidade da norma.

Destarte, para não incorrer em tais situações, afi gura-se imprescindível a análise sistemática do texto normativo, porquanto es-
sencial para fi ns de caracterização da unidade, coerência e completude do ordenamento jurídico.

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever as lições Luís Roberto Barroso:

[…] O direito objetivo não é um aglomerado aleatório de disposições legais, mas um organismo jurídico, um sistema de preceitos 
coordenados ou subordinados, que convivem harmonicamente. Sistema pressupõe ordem e unidade. A interpretação sistemática 
é fruto da idéia de unidade do ordenamento jurídico. Através dela, o intérprete situa o dispositivo a ser interpretado dentro do 
contexto normativo geral e particular, estabelecendo a conexões internas que enlaçam as instituições e as normas jurídicas[1]. 
(grifou-se)

Desta forma, infere-se que o piso salarial profi ssional nacional estabelecido pela Lei nº 12.994/2014 diz respeito apenas aos 
agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, pois o art. 8º da Lei nº 11.350/2006 ressalva a possibilidade de adoção de regime jurídico estatutário pelos 
demais entes federativos, o que foi feito pelo Município de Salvador por intermédio da Lei Municipal nº 7.955/2011.

No caso em tela, por ser a parte autora submetida ao regime jurídico estatutário municipal, o que engloba, evidentemente, o 
Plano de Cargos e Vencimentos dos Profi ssionais de Saúde da Prefeitura Municipal do Salvador, não há falar-se na aplicação do 
aludido piso salarial nacional, porque a própria Lei nº 11.350/2006 excetuou a faculdade de adoção de outro regime jurídico pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Entendimento distinto levaria à criação de um regime jurídico híbrido, modelo não admitido no ordenamento jurídico pátrio.

De mais a mais, a posterior determinação de equivalência do referido piso salarial ao vencimento base não pode ser imposta ao 
regime jurídico estatutário já adotado pelo Município de Salvador desde 2011, pois tal situação violaria o pacto federativo.

Consoante os termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser 
alterada por lei específi ca de iniciativa privativa do respectivo chefe do Poder Executivo:


