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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  PRELIMINAR.  NULIDADE
PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO
PESSOAL  DA  SENTENÇA.  EXIGÊNCIA  NO
NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
APRESENTAÇÃO  DE RECURSO  DE FORMA
TEMPESTIVA. REJEIÇÃO. 

-  Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil, em
vigor  desde  o  dia  18/03/2016,  trouxe  inúmeras
inovações,  dentre  elas,  a  prerrogativa  da  Fazenda
Pública  ser  intimada  pessoalmente,  nas  mesmas
condições  previstas  para  a  Defensoria  Pública  e  o
Ministério Público.

-  O Superior Tribunal de Justiça, aplicando o adágio
do “pas des nullités sans grief”, entende que apenas a
nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo
deve  ser  declarada,  sendo  necessária  a  prova  do
efetivo prejuízo.

-  A Fazenda  Pública  apresentou  recurso  apelatório,
mesmo  sem  a  efetiva  intimação  pessoal  sobre  os
termos da  sentença,  razão pela  qual  não  há  que  se
falar em nulidade por ausência de prejuízo.

MÉRITO.  PROGRAMA  DE  MELHORIA  DO
ACESSO  E  QUALIDADE  DA  ATENÇÃO
BÁSICA  –  PMAQ-AB.  ADESÃO  DO  ENTE
MUNICIPAL.  LEI  Nº  1.125/2013,  CRIANDO O
PRÊMIO  A  SER  CONCEDIDO  AOS



TRABALHADORES  QUE  LABORAM  NAS
EQUIPES  DE  ATENÇÃO  BÁSICA
CONTRATUALIZADAS  NO  CITADO
PROGRAMA.  ÔNUS  PROBATÓRIO  DA
EDILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO E DA ADESÃO POSTERIOR
DA  UNIDADE  DE  SAÚDE  DA  FAMÍLIA
INDICADA.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.  MONTANTE  RAZOÁVEL,
REDUÇÃO  INDEVIDA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS.

-  O  Ministério  da  Saúde,  por  meio  da  Portaria  nº
1.654/2011,  criou  o  PMAQ-AB,  cujo  objetivo
principal é induzir a ampliação do acesso e a melhoria
da qualidade de atenção básica, com garantia de um
padrão de qualidade comparável nacional, regional e
localmente, de modo a permitir maior transparência e
efetividade das ações governamentais direcionadas À
Atenção Básica em Saúde.

-  O  Ente  Municipal  aderiu,  no  âmbito  do  Sistema
Único de Saúde, ao Programa Nacional de Melhoria
do  Acesso  e  da  Qualidade  da  Atenção  Básica
(PMAQ-AB)  e, em seguida, criou  o prêmio PMAQ-
AB devido  aos  trabalhadores  que  prestam  serviços
nas  Equipes  de  Atenção Básica  contratualizadas  no
referido programa.

- Embora a Edilidade Municipal tenha afirmado que o
a equipe  de USF Teotônio Neto somente aderiu ao
PMAQ-AB no ano de 2013, começando a receber as
verbas federais em novembro de 2014, com a edição
da Portaria/MS nº 2.666/2014, não se desincumbiu do
seu  ônus  de  provar  com  a  apresentação  da  citada
Portaria.

-  Em  se  verificando  que  o  ônus  de  prova  do
pagamento de verba laboral recai sobre o ente público
demandado,  bem  como  não  tendo  este  de
desincumbido  de  seu  encargo  probatório,  correta  a
condenação.

-  Diante da natureza da causa,  do trabalho realizado
pelo  patrono  e  do  tempo  exigido  para  o  serviço,
entendo que a verba  arbitrada pelo juiz  a quo  fora
conjugada de acordo com  o princípio da equidade e
da  razoabilidade,  com fundamento  nos  §§  2º  e  3º,
inciso  I, do  art.  85,  do  Novo  Diploma  Processual
Civil, razão pela qual não merece redução.



VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento aos recursos,
nos termos do voto do relator, unânime. 

Trata-se  de  Remessa  Necessária e  de  Apelação  Cível
interposta  pelo Município  de  Piancó,  desafiando sentença  prolatada  pelo
Juízo da  1ª Vara  da Comarca  de Piancó, nos autos da  Ação  de Cobrança
ajuizada por Niltânia Tavares da Silva Cabral.

Na peça inaugural, a promovente afirmou ser servidora pública
municipal, exercendo o cargo de agente comunitário de saúde.  Em seguida
aduziu que faz jus ao recebimento de uma verba referente ao Programa de
Melhoria  de  Acesso  e  Qualidade  da  Atenção  Básica  –  PMAQ,  em
conformidade com a Lei Municipal nº 1.125/2013 e a Portaria nº 1.654/2001.

Asseverou que o Ente Municipal não efetuou o pagamento da
citada verba no período de setembro de 2013 a janeiro de 2015, mesmo tendi
sido  repassado o  montante  pelo Ministério  da  Saúde.  Ao final,  requereu  a
condenação  do  promovido  ao  pagamento  da  verba  no  período  acima,
acrescidos dos consectários legais.

Audiência preliminar realizada, mas as partes não transigiram,
oportunidade na qual o promovido apresentou peça contestatória (fls. 27/34),
alegando que o incentivo financeiro do PMAQ fora regulamentado pela Lei
Municipal nº 1.125/2013, a qual estabelece que “os valores correspondentes
aos  percentuais  do  mencionado prêmio  serão  repassados  anualmente,  em
parcela  única,  aos  servidores  da  edilidade  mirim  que  fizerem  jus  ao
recebimento, um mês após o ciclo de um ano, tendo como base a avaliação
das metas estabelecidas, o resultado final do PMAQ e o repasse financeiro
por parte do Ministério da Saúde ao Fundo Municipal da Saúde de Piancó”.

Acrescentou, argumentando que, de acordo com o art. 12, da
retromencionada  Lei,  o  recebimento  do  PMAQ  somente  ocorrerá  após  o
servidor exercer suas funções durante o período mínimo de 12 (doze) meses
ininterruptos. Aduziu que, caso haja desistência ou afastamento do servidor ou
não atingimento das metas estabelecidas pelo gestor municipal, o servidor não
terá direito ao prêmio, sendo o valor revertido para a Secretaria de Saúde a fim
de que seja aplicado na estruturação da Atenção Básica Municipal.

Enfatizou que a gratificação de incentivo não incorporará aos
vencimentos do servidor, bem como que o Município somente aderiu 03 de
suas  06  equipes  ao  plano  no  ano  de  2011,  quais  sejam:  USF  Dr.  Paulo
Montenegro,  USF  Fernando  Vieira  de  Melo  e  USF  Eudo  Moura  Diniz,
fazendo adesão das demais equipes apenas no ano de 2013.

Ressaltou  que  vem  efetuando  o  pagamento  da  citada  verba
desde fevereiro de 2015, destacando que, em caso de condenação, devem ser
levados em consideração os valores repassados  pelo Governo Federal  e  as



normas  que  disciplinam  a  forma  de  divisão  do  Prêmio  de  Qualidade  e
Inovação. 

Defendeu  que  os  juros  de  mora  deverão  ser  aplicados  no
percentual de 0,5% e a correção monetária  pelo INPC, ambos contados do
ajuizamento da demanda. Concluiu, afirmando que deverão ser efetuados os
descontos previdenciários e fiscais sobre a verba a ser adimplida, caso seja
condenado.

Durante a audiência preliminar a parte  autora ofertou réplica
impugnatória, rechaçando os argumentos apresentados na defesa. Ao final do
ato  processual,  o  MM  juiz  de  primeiro  grau  determinou  a  conclusão  do
processo para julgamento (fls. 22/23).

Decidindo  a  querela,  a  magistrada  de  primeiro  grau  julgou
procedente  o  pedido  autoral,  consignando  os  seguintes  termos  na  parte
dispositiva (fls. 54/57v):

“Com essas considerações e em atenção às provas
carreadas  aos  autos  e  aos  princípios  legais
aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE e, em
consequência,  condeno  o  réu  MUNICÍPIO  DE
PIANCÓ-PB a  pagar  a  promovente  devidamente
qualificada  nestes  autos,  a  verba  indenizatória,
correspondente a: SETEMBRO A DEZEMBRO DE
2013; TODO O ANO DE 2014, MAIS O MÊS DE
JANEIRO DE 2015,  incidindo  juros  de  mora e  a
correção monetária, a partir da citação (art. 240 do
novo  CPC),  calculados  de  modo  unificado,  pelos
índices  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança, na forma previsto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/1997  Lei  nº  11.960/2009  (em  que  pese  ter
havido  a  declaração  de  inconstitucionalidade  por
arrastamento  do  dispositivo,  ainda  não  houve  a
modulação dos efeitos).

Fazenda Pública  isenta  de  custas  (art.  29,  do
Regimento de Custas).

Condeno,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  de
honorários advocatícios,  conforme disposto no art.
85,  §3º,  I,  do  novo  CPC,  no  percentual  de  15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, a
ser apurado na fase de liquidação.

Decisão  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição
obrigatório,  uma vez  que foi  proferida contra ente
público,  nos termos do art.  496,  inciso I,  do novo
Código de Processo Civil”. (fls. 57/57v)

Inconformado, o promovido interpôs Recurso Apelatório (fls.
59/85), alegando,  preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de



intimação pessoal do Ente Público aos termos do decreto judicial. No mérito,
afirma que a gratificação em destaque é concedida  às equipes de Saúde da
Família que alcançaram as metas previstas pelo Ministério da Saúde. 

Seguindo  suas  argumentações,  destaca  que  o  Ministério  da
Saúde, através da Portaria nº 2.812/2001, homologou a adesão de apenas três
equipes, quais sejam: USF Dr. Paulo Montenegro, USF Fernando Vieira de
Melo e USF Eudo Moura Diniz. Em fevereiro de 2013, o Ministério da Saúde
editou  a  Portaria/MS  nº  283,  com  efeitos  retroativos  a  competência  de
abril/2012, autorizando o repasse do incentivo financeiro do PMAQ-AB no
montante mensal de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), no período de
abril/2012 a outubro/2014.

Aduz que, em 24 de abril de 2013, o Ente Municipal requereu a
inscrição  de  mais  quatro  equipes  ao  Programa  acima  mencionado,  quais
sejam:  USF Teotônio  Neto,  USF Joaquim Estevam,  USF José  Tomaz  dos
Santos e NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família)., oportunidade na qual
fora  editada  a  Portaria  nº  2.666/2014,  autorizando  o  repasse  do  citado
incentivo financeiro no valor mensal de R$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil
reais), no período de novembro/2014 a outubro/2016.

Enfatiza  que  somente  os  servidores  que  trabalham  nas  seis
unidades  de  saúde  da  família  e  no  NASF  têm  direito  ao  recebimento  da
gratificação do PMAQ, ressaltando que a divisão deverá observar o disposto
no art. 3º, da Lei Municipal nº 1.125/2013, ou seja, 50% (cinquenta por cento)
do montante mensal é destinado a Secretaria de Saúde, sendo que o resultado
ainda deverá ser fracionado da seguinte forma: 45% para os profissionais de
nível superior, 10% para os profissionais de nível técnico, 30% para os agentes
comunitários  de  saúde  e  15% para  os  apoiadores  e  servidores  lotados  na
Coordenação de Atenção Básica do Município.

Defende  que  o  magistrado  sentenciante  não  observou  que  a
equipe de USF Teotônio Neto, da qual faz parte a recorrida, somente aderiu ao
PMAQ-AB  no  ano  de  2013,  começando  a  receber  as  verbas  federais  em
novembro de 2014, com a edição da Portaria/MS nº 2.666/2014. Ainda destaca
que  a  apelada  recebeu  os  valores  da  citada  gratificação  nos  meses  de
fevereiro/2015 a maio/2016.

Enaltece  o  elevado  valor  fixado  a  título  de  honorários
advocatícios  sucumbenciais  no  percentual  de  15%  sobre  o  valor  da
condenação.  Por  fim,  requer  o  provimento  do  recurso  com a  anulação  da
sentença, em virtude do descumprimento da notificação pessoal estampada no
art. 183, do Novo Código de Processo Civil.

Contrarrazões  apresentadas,  rogando  pela  manutenção  da
sentença e pela condenação do Ente Municipal em honorários advocatícios
recursais no percentual de 20% sobre o valor da causa (fls. 91/93).

A Procuradoria  de  Justiça ofertou cota  ministerial,  pugnando
pelo  prosseguimento  do  reexame  necessário  e  do  recurso  apelatório  sem
manifestação meritória, porquanto ausente interesse público (fls. 98/101).



É o relatório. 

VOTO.

- Do juízo de admissibilidade recursal:

Ab initio, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  motivo  pelo  qual  tal
regramento  deverá  regular  os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Presentes  os  requisitos  de admissibilidade  de  acordo com os
termos dispostos no Código de Processo Civil de 2015, conheço da Apelação
Cível interposta e do reexame necessário,  passando a análise conjunta ante o
entrelaçamento das questões.

- Da preliminar de nulidade da sentença:

Inicialmente,  defende  o  recorrente  a  nulidade  do  decreto
judicial, eis que não fora intimado pessoalmente para tomar conhecimento da
sentença, contrariando o disposto no art. 183, §1, do Novo Código de Processo
Civil.

Pois bem. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil, em
vigor  desde  o  dia  18/03/2016,  trouxe  inúmeras  inovações,  dentre  elas,  a
prerrogativa  da  Fazenda  Pública  ser  intimada  pessoalmente,  nas  mesmas
condições previstas para a Defensoria Pública e o Ministério Público. Vejamos
o dispositivo sobre o tema:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal,
os  Municípios  e  suas  respectivas  autarquias  e
fundações  de direito  público gozarão de prazo em
dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja  contagem  terá  início  a  partir  da  intimação
pessoal.
§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 
ou meio eletrônico”.

De  acordo  com  o  §1º  do  art.  183  do  CPC/2015,  acima
transcrito,  temos  três  formas  pelas  quais  poderá  ser  efetivada  a  intimação
pessoal dos advogados públicos,  sendo que as duas primeiras modalidades,
carga e  remessa,  deve  ser observada nos processos  que tramitam em meio
físico, ficando a última, meio eletrônico, em regra, para os que tramitam pelo
ambiente eletrônico.

Contudo, a intimação pessoal por meio eletrônico não pode ser
efetuada através de Diário da Justiça Eletrônico. Na verdade, para se entender
o real alcance da expressão “meio eletrônico”, faz-se necessária a utilização do
método da interpretação sistemática, confrontando as normas do Código de
Processo Civil com as disposições contidas na Lei nº 11.419/2006, que trata da
informatização do processo judicial e dá outras providências, assim como com



a Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o
Sistema Processo Judicial Eletrônico.

Nos  termos  do  art.  4º,  §2º,  da  Lei  nº  11.419/2006,  as
publicações  veiculadas  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  não  poderão  ser
utilizadas nas hipóteses em que a lei prevê a intimação ou vista pessoal, o que
corrobora a tese de que a intimação pessoal por meio eletrônico não pode ser
feita através do Diário da Justiça Eletrônico. Abaixo transcrevo o dispositivo
acima referido:

“Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça
eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial
de computadores, para publicação de atos judiciais e
administrativos  próprios  e  dos  órgãos  a  eles
subordinados, bem como comunicações em geral.

(…)  §  2º  A publicação  eletrônica  na  forma  deste
artigo  substitui  qualquer  outro  meio  e  publicação
oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos
casos  que,  por  lei,  exigem  intimação  ou  vista
pessoal.” 

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública Municipal
não fora intimada pessoalmente da sentença de primeiro grau, mas apenas por
meio do Diário da Justiça Eletrônico.

Ocorre que,  embora não tenha sido observada a  prerrogativa
conferida ao Ente Municipal, não deverá ser declarada a nulidade da sentença,
eis  que  o  recorrente  exerceu  plenamente  seu  direito  de  defesa  com  a
apresentação, inclusive tempestiva,  do recurso apelatório,  o que demonstra,
por si só, a ausência de prejuízo à parte. Isso porque sua intimação com carga
dos autos ocorreu em 17/06/2016, ao passo que o recurso fora apresentado em
03/08/2016, ou seja, dentro do prazo em dobro para recorrer (30 dias úteis).

Nesse  contexto,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  aplicando  o
adágio  do  pas  des  nullités  sans  grief,  entende que  apenas  a  nulidade  que
sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada, sendo necessária a
prova do efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso em deslinde. Acerca do
assunto, trago à baila os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  DESPEJO.  1.  NULIDADE
PROCESSUAL.  NÃO  RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. DESÍDIA DA PARTE
EXECUTADA.  ALEGAÇÃO  DE  PREJUÍZO
AFASTADA.  ALTERAÇÃO  DO  ACÓRDÃO
IMPUGNADO.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O sistema das  nulidades  processuais  é  informado
pela máxima pas de nullité sans grief,  segundo a
qual  não  se  decreta  nulidade  sem  prejuízo. 2.  A



alteração  do  entendimento  exarado  no  acórdão
recorrido  -  acerca  da  ausência  de  prejuízo
necessário  ao  reconhecimento  da  nulidade
processual  apontada,  porquanto  caracterizada  a
desídia da parte - demanda o revolvimento do acervo
fático-probatório dos  autos,  providência que não é
admitida  nesta  instância  extraordinária  ante  o
disposto  na  Súmula  7  do  STJ.  3.  Agravo  interno
desprovido. (STJ/AgInt no AREsp 950.927/MG, Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em 20/10/2016,  DJe
28/10/2016). (grifo nosso).

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
ERRO  MÉDICO.  DEFORMIDADE  FÍSICA
DECORRENTE  DE  EVENTO  NO  PARTO.  FALTA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE
DA  UNIÃO,  SUCESSORA  DO  INAMPS.
REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL.  AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE
DOS  ATOS  PROCESSUAIS  POSTERIORES  NÃO
RECONHECIDA.  1.  Tratando  do  regime  das
nulidades, o Supremo Tribunal Federal, há bastante
tempo,  estabelece  que  quaisquer  delas,  sejam
absolutas  ou  relativas,  dependem,  para  o  seu
reconhecimento,  da  demonstração  do  prejuízo
eventualmente sofrido. 2. Muito embora, nos termos
do  art.  38  da  LC  n.  73/93,  o  representante  da
Fazenda Pública faça jus  à intimação pessoal  dos
atos processuais, no caso, não foi demonstrado que a
falta de comunicação da União para a realização da
prova pericial trouxe-lhe desvantagem, pois, segundo
o Tribunal local: a) ela foi intimada, pela imprensa
oficial, para se manifestar acerca da data da perícia
médica fixada para 21/3/1994, embora o ato tenha se
realizado  somente  em  12/12/1994;  b)  após  a
confecção do laudo, intimadas as partes, o INAMPS,
mesmo  extinto,  representado  por  advogado,
apresentou  memorial  contestando  o  resultado  da
prova; c) a União não se habilitou nos autos e, por
isso, não pode se valer da própria desídia para obter
vantagem  processual;  d)  todos  os  réus  tiveram
oportunidade de se manifestar acerca das conclusões
do laudo pericial; e) a realização de nova perícia,
hoje há quase trinta anos do fato, é desnecessária,
porquanto incapaz de inovar ou alterar o conjunto
probatório que consubstancia o processo; f) segundo
o  representante  do  Ministério  Público  local,  a
responsabilidade  civil  ficou  demonstrada,  o
propósito  atribuído  à  intimação  foi  alcançado,  a
prova  pericial  é  adequada,  novos  quesitos  não  se
prestariam  a  afastar  a  responsabilidade  da



Administração e,  por fim, a denunciação à lide da
União  não  era  obrigatória  para  a  autora.  3.  O
Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  diversas
oportunidades,  já  negou  o  reconhecimento  da
nulidade  apontada  pela  parte  diante  da  falta  de
comprovação  do  prejuízo. Precedentes.  4.  Recurso
especial  a  que  se  nega  provimento. (REsp
1413215/SP,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  22/09/2015,  DJe
14/10/2015). (grifo nosso).

Dessa forma, havendo inexistência de comprovação do efetivo
prejuízo, não há que se falar em decretação da nulidade processual, de modo
que REJEITO a questão preambular.

- Mérito:

Como relatado, a presente demanda gira em torno do direito ao
pagamento  de  incentivo  financeiro  referente  ao  Programa  de  Melhoria  de
Acesso e Qualidade da Atenção Básica – PMAQ, em conformidade com a Lei
Municipal nº 1.125/2013 e a Portaria nº 1.654/2011.

O Ministério  da  Saúde,  por  meio  da  Portaria  nº  1.654/2011,
criou o PMAQ-AB, cujo objetivo principal é induzir a ampliação do acesso e a
melhoria  da  qualidade  de  atenção  básica,  com  garantia  de  um  padrão  de
qualidade  comparável  nacional,  regional  e  localmente,  de  modo a  permitir
maior transparência e efetividade das ações governamentais  direcionadas À
Atenção Básica em Saúde.

Objetivando o incentivo aos gestores a as equipes na melhoria
da  qualidade  dos  serviços  de  saúde  oferecidos  aos  cidadãos  no  âmbito  do
território nacional, foi proposto um conjunto de estratégias de qualificação,
acompanhamento  e  avaliação  do  trabalho  das  equipes  de  saúde,  ficando
estabelecido também o aumento do repasse de recursos do incentivo federal
para  os  municípios  participantes  que  atingirem  melhora  no  padrão  de
qualidade no atendimento.

Depreende-se dos autos que o Ente Municipal aderiu, no âmbito
do Sistema Único de Saúde, ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), o qual estabelece o repasse de
recurso  federal,  na  forma  de  blocos  de  financiamento,  com  o  respectivo
monitoramento e controle, objetivando o incentivo ao referido programa.

 Em seguida, fora aprovada a Lei Municipal nº 1.125/2013, com
sanção em 20/09/2013, criando no Município de Piancó o prêmio PMAQ-AB,
devido aos trabalhadores que prestam serviços nas Equipes de Atenção Básica
contratualizadas no PMAQ e dá outras providências. Vejamos:

“Art.  1º.  A  presente  Lei  regulamenta  o  incentivo
financeiro  do  Programa de  Melhoria  do  Acesso  e
Qualidade  da  Atenção  Básica  (PMAQ—AB),



denominado Componente de Qualidade do Piso de
Atenção Básica Variável – PAB Variável.

Art.  2º.  O  incentivo  financeiro  por  equipe
contratualizada,  aqui  denominado  Prêmio  de
Qualidade  e  Inovação  (PMAQ-AB),  previsto  no
programa de  Melhoria  do  Acesso  e  Qualidade  da
Atenção  Básica  –  PMAQ,  será  repassado  pelo
Ministério da Saúde ao Município de Piancó caso o
mesmo atinja as metas e resultados previstos no §2º
do  art.  8º,  da  Portaria  GM/MS  nº  1.654/2011,
combinado com a Portaria GM/MS nº 866/2011, que
altera  também  as  regras  de  classificação  da
certificação  das  equipes  participantes  do
Programa”.

Destaque-se que, de acordo com o art. 3º, da Lei Municipal nº
1.125/2013, do montante repassado para a conta do Fundo Municipal de Saúde
referente ao Programa em destaque, 50% (cinquenta por cento) será destinado
a Secretaria Municipal de Saúde, ao passo que o restante será destinado aos
trabalhadores  lotados  nas  Unidades  de  Saúde  da  Família,  NASF  e  CEO,
independentemente dos vínculos dos mesmos com o Município, sob a forma
de Prêmio de Qualidade e Inovação. 

Ainda ficou estabelecido que, considerando os 50% (cinquenta
por cento) do total do recurso federal repassado concernente ao PMAQ-AB,
como  sendo  100%  (cem  por  cento),  então 30%  (trinta  por  cento)  será
destinado aos agentes comunitários de saúde. Confira-se:

“Art.  3º.  Fazendo o  Município  jus  ao  recebimento
dos  valores  fixados  no  PMAQ-AB  por  equipe,  em
decorrência  do  preenchimento  das  metas  previstas
na Portaria 6M/MS nº 1.654/2011, combinado com a
Portaria  GM/MS 866/2012,  que  altera  também as
regras de classificação da certificação das equipes
participantes do programa, o montante recebido será
devido da seguinte forma:

I  –  50% (cinquenta  por  cento)  do  total  repassado
pelo  Ministério  referente  ao  PMAQ-AB  serão
destinados  a  Secretaria  Municipal  da  Saúde  para
que  seja  aplicados  na  melhor  estruturação  da
Atenção Básica Municipal,  em atenção às matrizes
de  intervenção estabelecidas  no  auto  avaliação de
melhoria do acesso;

II  –  50%  (cinquenta  por  cento)  restante  serão
destinados aos trabalhadores lotados nas Unidades
de  Saúde  da Família,  NASF e  CEO,  independente
dos  vínculos  dos  mesmos  com  o  Município,  sob
forma de Prêmio de Qualidade e Inovação – PMAQ-
AB;



III – Considerando os 50% (cinquenta por cento)
destinados  como  prêmio,  como  sendo  100% (cem
por cento):

a)  45%  (quarenta  e  cinco  por  cento)  serão
destinados aos profissionais de nível superior lotados
nas ESF, ESB e NASF;

b)  10%  (dez  por  cento)  serão  destinados  aos
profissionais de nível técnico lotados nas ESF, ESB e
NASF;

c)  30%  (trinta  por  cento)  serão  destinados  aos
Agentes Comunitários de Saúde;

d)  15%  (quinze  por  cento)  serão  destinados  aos
apoiadores e servidores lotados na Coordenação de
Atenção  Básica  do  Município  de  Piancó”. (grifo
nosso).

Ocorre  que  os  valores  referentes ao  Prêmio  do  PMAQ-AB
serão repassados aos servidores anualmente e em parcela única, com base nas
metas alcançadas e os repasses financeiros realizados pelo Ministério da Saúde
ao Fundo Municipal de Saúde.

Em sede de razões recursais, sustenta o recorrente que a juíza
de primeiro grau  não observou que a equipe de USF Teotônio Neto, da qual
alega fazer parte a recorrida, somente aderiu ao PMAQ-AB no ano de 2013,
começando a receber as verbas federais em novembro de 2014, com a edição
da Portaria/MS nº 2.666/2014. 

Embora  o  Ente  Municipal  tenha  apresentado  o  argumento
acima esposado, não trouxe aos autos a cópia da Portaria/MS nº 2.666/2014
para fins de comprovação de adesão da Unidade de Saúde da Família Teotônio
Neto apenas no ano de 2013 e do recebimento da verba federal somente em
novembro de 2014. 

Outrossim,  há  de  se  ressaltar  a  natural  inversão  do ônus  da
prova, decorrente da evidente posição de fragilidade probatório da autora em
face do ente estatal, citando, por oportuno, a máxima de que “é o pagador que
tem  obrigação  de  provar  o  pagamento”.  Não  é  demasia  consignar  que,
tratando-se  de  pretensão  ao recebimento  de  verba  ´laboral alegadamente
inadimplida  pelo  ente  federado,  a  este incumbe  o  ônus  de  comprovar  o
pagamento de todas as parcelas pleiteadas, sob pena de serem consideradas
não pagas, nos termos do que preleciona o inciso II do art. 333 do Código de
Processo Civil.

Forçoso  ressaltar  que,  inobstante  tenha  colacionado  extratos
bancários  da  conta  corrente  do  Fundo  Municipal  de  Saúde  (fls.  39/53),
comprovando  as  transferências  bancárias  do  incentivo  financeiro  aos
servidores, verifica-se que não corresponde ao período no qual foi condenado,



ou seja, somente se refere a novembro de 2015 e   janeiro e fevereiro do ano de  
2016. 

Por  isso,  além  de  não  restar  comprovada  a  adesão  da  USF
Teotônio Neto somente no ano de 2013 e diante da inércia da edilidade quanto
ao seu mister de trazer aos autos elementos que evidenciem a percepção pela
servidora  dos  valores  ora  pleiteados,  entendo  que  correta  a  sentença  de
primeiro  grau  ao  determinar  o  pagamento  do  prêmio  do  PMAQ-AB
correspondente a setembro a dezembro de 2013, todo o ano de 2014 e janeiro
de 2015.

No  mais,  concebo  que  não  assiste  razão  ao  Ente  Municipal
quanto  ao  argumento  de  elevado  montante  fixado  na  sentença  a  título  de
honorários sucumbenciais (15% sobre o valor da condenação).

Com efeito, para fixação da verba honorária, deve o magistrado
considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço. Além disso, quando existente condenação em valor
certo a apreciação do juiz terá como parâmetros o percentual mínimo de dez
por cento e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação  ou do
proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos.

In casu, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo patrono da autora e o tempo exigido para o serviço, entendo que a verba
arbitrada pelo juiz  a quo  (15% do valor da condenação) fora conjugada de
acordo com o princípio da equidade e da razoabilidade, com fundamento nos
§§ 2º e 3º, inciso I, do art. 85, do Novo Diploma Processual Civil, razão pela
qual não merece redução.

Isso posto, REJEITO A PRELIMINAR E, no mérito, NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo-se incólume todos os termos
da sentença vergastada.

Em virtude da sucumbencial recursal, majoro a verba honorária
para 17% (dezessete por cento)  sobre o valor da condenação, nos termos do
§11 do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator


