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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  –
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
DA  ATENÇÃO  BÁSICA  –  PMAQ-AB  –  ADESÃO  DO
MUNICÍPIO DE PIANCÓ – LEI MUNICIPAL Nº 1.125/2013 –
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  –
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS  –
MONTANTE CORRETAMENTE FIXADO NA SENTENÇA –
MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

Tendo o  Município  de  Piancó aderido,  no  âmbito  do
Sistema  Único  de  Saúde,  ao  Programa  Nacional  de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ-AB)  e,  por  conseguinte,  criado  o  prêmio
PMAQ-AB  devido  aos  trabalhadores  que  prestam
serviços  nas  Equipes  de  Atenção  Básica
contratualizadas  no  referido  programa,  uma  vez não
demonstrada  o  pagamento  da  verba,  esta  é  devida,
porquanto  o  ônus  era  seu  de  demonstrar  o  seu
adimplemento.

Não  deve  ser  reduzido  o  valor  dos  honorários
advocatícios quando verificada a natureza da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido
para o serviço, e observados os parâmetros dos §§ 2º
e 3º do inciso I do art. 85 do Código de Processo Civil
pelo juízo de primeiro grau. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 87/95) interposta pelo Município
de Piancó, irresignado com a sentença (fls. 80/84) prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara da Comarca de Piancó que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Damião Dantas,  julgou procedente o pedido, condenando o demandado ao
pagamento das verbas relacionadas aos meses de setembro a dezembro de
2013, bem como todos os meses de 2014, mais o mês de janeiro de 2015, do
prêmio PMAQ.

Nas razões do recurso,  argui  o recorrente,  preliminarmente,   a
incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito,  tendo em
vista possuírem natureza trabalhista as verbas salariais pleiteadas, bem ainda
por ser despida de fundamentação a sentença.

No mérito, afirma não haver provas de que o Município esteve
em débito em relação às verbas do PMAQ, encontrando-se comprovado nos
autos que fora repassado o percentual de 30% para os agentes comunitários
de saúde como determina a Lei Municipal nº. 1.125/2013, assim como está
demonstrado  pela  ficha  financeira  do  autor  e  através  dos  extratos  de
transferências bancárias anexados aos autos.

Afirma ainda, o recorrente, em seu arrazoado, que  “a apelada
trouxe aos autos apenas documento que comprova que a mesma exercia a
função pública de agente comunitária de saúde, porém em nenhum momento
trouxe aos autos provas de que ficou sem receber os valores do PMAQ, fato
esse que jamais acontecerá”.

Acrescenta que a verba honorária não foi  fixada, na sentença,
com observância ao disposto no art. 85 do CPC, devendo, acaso mantidos os
valores da condenação fixados na sentença, deve ser minorado o percentual
relativo à verba honorária,  bem ainda incidir os descontos previdenciários e
fiscais.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões  às  fls.  99/101,  pugnando  pela  manutenção  da
sentença e majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  108/112,  opinou  pelo
desprovimento do apelo.

VOTO

Inicialmente,  insta analisar  as questões preliminares suscitadas
em sede recursal.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Com  efeito,  faz-se  necessário  tecer  algumas  considerações
acerca do regime jurídico a que estão submetidos os agentes comunitários de
saúde  do  Município  de  Piancó,  a  fim  de  analisar  se  esta  Justiça  Comum
Estadual é competente para julgar os pedidos formulados pelo autor.

O § 5º do art. 198 da Constituição Federal prevê que “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”. 

Regulamentando dito preceito constitucional, a Lei nº 11.350, de
05 de outubro de 2006, em seu art. 8º, dispõe que o regime de contratação dos
agentes comunitários de saúde será o celetista, salvo se lei local dispuser de
forma diversa. Veja-se: 

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  §  4  do  art.  198  da  Constituição,
submetem-se  ao  regime  jurídico  estabelecido  pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local
dispuser de forma diversa. 

Vê-se  que  referida  lei  preservou  a  autonomia  dos  entes
federados, na medida em que os autorizou a, por meio de lei local, submeter os
seus agentes comunitários de saúde a regime jurídico diverso do estabelecido
pela  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho.  Especificamente  em  relação  ao
Município de Piancó, foi publicada a  Lei Municipal nº 1.038/2008, que passou
a considerar o agente comunitário de saúde estatutário.

Assim  sendo,  rejeito  a  questão  preliminar  suscitada  pelo
Município de incompetência da Justiça Comum.

Em outra prefacial, o apelante afirma que a magistrada primeva não examinou
adequadamente as provas produzidas nos autos. Entende que o apelado, em
momento algum, juntou provas a fundamentar o seu pedido, razão pela qual
defende  que  a  sentença  seria  nula  por  ausência  de  fundamentação.

       O dever de fundamentação está disciplinado no artigo 93, IX, da
CF/88:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal,  disporá  sobre  o  Estatuto  da  Magistratura,
observados  os  seguintes  princípios:

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão  públicos,  e  fundamentadas  todas  as  decisões,  sob
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pena  de  nulidade,  podendo  a  lei  limitar  a  presença,  em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados,
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse  público  à  informação.

No âmbito infraconstitucional,  o Novo Código de Processo Civil
enuncia as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão, in
verbis:

Art.  489.  São  elementos  essenciais  da  sentença:

I  -  o  relatório,  que  conterá  os  nomes  das  partes,  a
identificação  do  caso,  com  a  suma  do  pedido  e  da
contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de
fato e de direito;

III  -  o  dispositivo,  em  que  o  juiz  resolverá  as  questões
principais que as partes lhe submeterem.

§  1º  Não  se  considera  fundamentada  qualquer  decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo,  sem  explicar  sua  relação  com  a  causa  ou  a
questão decidida;

II  -  empregar  conceitos  jurídicos  indeterminados,  sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer
outra decisão;

IV  -  não  enfrentar  todos  os  argumentos  deduzidos  no
processo  capazes  de,  em  tese,  infirmar  a  conclusão
adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula,
sem  identificar  seus  fundamentos  determinantes  nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência
ou  precedente  invocado  pela  parte,  sem  demonstrar  a
existência  de  distinção  no  caso  em  julgamento  ou  a
superação do entendimento.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
4



Apelação Cível nº 0000984-61.2015.815.0261

Na espécie, o demandado sustenta a invalidade da sentença sob
o  argumento  de  que  o  juízo  de  primeiro  grau  não  teria  analisado
adequadamente as provas produzidas nos autos.

        Ocorre que, da análise do provimento de primeiro grau, é forçoso
constatar-se  que  foram  devidamente  examinadas  as  provas  constantes  no
feito, as quais receberam a adequada valoração do julgador, segundo seu livre
convencimento.

         Vale lembrar que o dever de fundamentação exige do magistrado,
como destinatário das provas, o adequado exame das alegações e provas do
feito,  não  caracterizando  vício  a  mera  discordância  dos  fundamentos
apresentados pela parte.

Dessarte, entendo que a sentença de primeiro grau não contém
vício de fundamentação, tratando-se de mera irresignação da parte apelante
quanto à sua conclusão.

Diante  disso,  rejeito a  questão  preliminar  de  ausência  de
fundamentação ventilada pelo apelante.

Em relação ao mérito, tem-se que a demanda gravita em torno do
pagamento  de  incentivo  financeiro  referente  ao  Programa  de  Melhoria  de
Acesso e Qualidade da Atenção Básica,  de acordo com a Lei  Municipal  nº
1.125/2013 e a Portaria nº  1.654/2011 do Ministério  da Saúde, que criou o
referido PMAQ-AB, que tem por objetivo a ampliação do acesso e a melhoria
da  qualidade  de  atenção  básica  à  saúde,  com garantia  de  um padrão  de
qualidade comparável nacional, regional e localmente.

Integrando esse programa de incentivo, 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.

Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que  o  Município  de  Piancó,
através da mencionada Lei nº.1.125/2013, regulamentou o prêmio PMAQ-AB,
após aderir ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB),  objetivando o incentivo ao referido programa, nos
seguintes termos:

 
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-
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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.

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 GM/MS nº.
1.654/2011, combinado com Portaria GM/MS 866/2012, que
altera também as regras de classificação da certificação das
equipes  participantes  do  programa,  o  montante  recebido
será dividido 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 sejam aplicados na
melhor  estruturação   da  Atenção  Básica  Municipal  ,  em
atenção às matrizes de intervenção estabelecidas na auto
avaliação de melhoria de acesso;
II  –  50% (cinquenta  por  cento)  restante  serão destinados
aos  trabalhadores  lotados  nas  Unidades  de  Saúde  da
Família, NASF E CEO, independentemente 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
ao 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.

(…)
Art.  9º.  Os  valores  correspondentes  aos  percentuais  do
Prêmio  de  Qualidade  e  Inovação  –  PMAQ-AB,  serão
repassados anualmente, em parcela única, aos servidores
do Município  que fizerem jus ao prêmio,  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.

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

Embora o Ente Municipal tenha apresentado o argumento de que
teria efetuado o repasse das verbas em disceptação, da análise das provas
encartadas  aos  autos,  é  forçoso  concluir  que,  conforme  bem  pontuou  a
sentença ora recorrida, o Município demandado apenas conseguiu demonstrar
que efetuou o repasse dos valores ao autor em relação a verbas não pleiteadas
na exordial, senão vejamos trecho da sentença:

Em audiência celebrada às fls.  37, a parte autora afirmou
que somente passou a receber  o  PMAQ em fevereiro de
2015. Segundo os documentos de fls. 60/75, o réu apenas
conseguiu  demonstrar  ter  empenhado e  pago valores  em
favor  do autor,  a  título de gratificação,  em  períodos não
objeto da inicial, ou seja, outubro, novembro e dezembro de
2015, janeiro e fevereiro de 2015 (v. fls. 64/71). Os demais
documentos,  às fls.  72/75,  referem-se a fichas individuais
financeiras que remontam aos anos de 2013, 2014, 2015 e
2016.  Contudo,  no  entendimento  desta  julgadora,  a  ficha
financeira  não  é  documento  hábil  para  comprovar  o
pagamento das verbas devidas ao servidor, não podendo se
equiparar a um comprovante de pagamento ou a um extrato
de transferência bancária.
 

Embora entenda que as fichas financeiras, ao contrário do que
fora  afirmado  pela  magistrada  de  primeiro  grau,  poderiam  fazer  prova  do
pagamento da verba, transferindo-se ao autor o ônus da prova de que não a
recebeu. Do cotejo dos autos, observo que o autor pleiteou as verbas relativas
ao PMAQ nos seguintes períodos: setembro a dezembro de 2013; todo o ano
de 2014 e janeiro de 2015. 

Por seu turno, a municipalidade juntou documentos comprovando
o pagamento dos valores a partir de novembro e dezembro de 2015, verba
essa não requerida na exordial.

Assim sendo, não se desincumbiu o ente municipal de demonstrar
fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do direito  do  autor,  a  evidenciar  a
percepção da verba pleiteada pelo autor, pois o ônus era seu, apresentando-se
correta a sentença de primeiro grau ao determinar o pagamento do prêmio do
PMAQ-AB correspondente as meses de setembro a dezembro de 2013, todo o
ano de 2014 e janeiro de 2015.
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Por  fim,  entendo  que  não  merece  acolhida  a  insurgência  da
Edilidade quanto à redução dos honorários sucumbenciais (15% sobre o valor
da condenação).

Pois bem. Considerando-se o grau de zelo do advogado, o lugar
da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o
trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço o percentual de 15%
mostra-se adequado.

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  juízo  a  quo (15% do valor  da  condenação)  apresenta-se  de
acordo  com  o  estatuído  nos  §§  2º  e  3º,  inciso  I,  do  art.  85,  do  Código
Processual Civil, razão pela qual não merece redução.

Frente ao exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
nego provimento ao apelo, mantendo-se a sentença vergastada em todos os
seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/3
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