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PROCESSUAL  CIVIL –  Reexame
Necessário  e Apelação  Cível –  Ação  de
cobrança  –  Servidora  Municipal  –
Preliminar  de  incompetência  da  Justiça
Comum Estadual  – Rejeição.

− De  acordo  com  o  entendimento
pacificado pelo Supremo  Tribunal Federal,
a Justiça Laboral não detém competência
para decidir sobre causas que envolvam o
Poder  Público  e  servidores  a  ele
vinculados,  ainda  que  o  liame  existente
seja determinado por contrato temporário.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –  Reexame
Necessário  e Apelação  Cível –  Ação  de
cobrança  –  Servidora  Municipal  –
Programa  de  melhoria  do  acesso  e
qualidade da atenção básica – PMAQ-AB –
Município  de  Piancó  –  Lei  Municipal  nº
1.125/2013 – Verba devida   –  Ausência de
comprovação  do  pagamento  –   Ônus  de
prova  do  demandado  –   Honorários
advocatícios – Manutenção da sentença –
Desprovimento.
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- Face à aderência do Município de Piancó,
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

- O Código de Processo Civil, em seu art.
373,  estabelece  que  incube  ao  autor  o
ônus  de  provar  os  fatos  constitutivos  de
seu direito,  enquanto  que  cabe ao  réu  a
prova  dos  fatos  extintivos,  impeditivos  e
modificativos do direito do autor.

-  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 do §
3º  do  inciso  I  do  art.  85  do  Código  de
Processo Civil pelo juízo de primeiro grau. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  uníssona,
rejeitar  a  preliminar  e  no  mérito,  por  igual  votação,  negar  provimento ao
reexame necessário e a apelação, nos termos do voto do relator e de súmula
de julgamento de folha retro. 

R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de  reexame  necessário  e
apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PIANCÓ insurgindo-se contra
os termos da sentença, fls. 54/59v., proferida pela MM. Juíza de Direito da
Comarca  de  Piancó,  que,  nos  autos  da  “ação  de  cobrança”  movida  por
SHEINIA DANIELE  DA SILVA BATISTA,  julgou  procedente  a  demanda,
condenando a edilidade ao pagamento das verbas pleiteada, relacionadas
aos meses de setembro a dezembro de 2013, de todo o ano de 2014 e o mês
de janeiro de 2015. A condenação fica acrescida de juros de mora e correção
monetária, a partir da citação e índices da caderneta de poupança nos termo
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do  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/1997  e  Lei  nº  11.960/2009,  apurados  em
liquidação  de  sentença.  Condenou,  ainda,  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.  Observados a
gratuidade processual nos termos do artigo 98, § 3º do CPC e Isenção de
custas para a Fazenda Pública, conforme previsão do art. 29 da Lei Estadual
nº 5.672/92.

O  promovido  juntou  documento  às  fls.
78/86.

O Município réu, alegou preliminarmente a
incompetência da Justiça Comum Estadual e no mérito pleiteou a inversão do
ônus da prova e a minoração dos honorários advocatícios. (fls.87/96)

Contrarrazões às fls.100/102.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  fl.  108,  pugnando  pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação de meritória.

É o que tenho a relatar.

V O T O

PRELIMINAR

“Ab  initio”,  faz-se  mister  analisar  a
preliminar de incompetência absoluta, arguida pelo agravante, por considerar
que a Justiça de Trabalho competente para a temática em discussão. 

Razão não assiste à apelante.

De acordo com o entendimento pacificado
pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  a  Justiça  do  Trabalho  não  detém
competência  para  decidir  sobre  causas  que  envolvam o  Poder  Público  e
servidores a ele vinculados, ainda que o liame existente seja determinado por
contrato temporário. 

Veja-se:

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
MUNICÍPIO  DE  CARAÍ  -  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL  –  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  -
REGIME  JURÍDICO  ADMINISTRATIVO  -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM -  RELAÇÃO
JURÍDICA  ENTRE  AS  PARTES  COMPROVADA  -
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO -  FÉRIAS E  TERÇO
DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO ANO DE 2012 -
PROVA  DA  QUITAÇÃO  -  AUSÊNCIA  -  ÔNUS  DA
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PROVA.  -"A  Justiça  do  Trabalho  não  detém
competência  para  processar  e  julgar  causas  que
envolvam o Poder Público e servidores a ele vinculados,
mesmo  que  por  contrato  temporário  com  prazo
excedido,  por  se  tratar  de  relação  jurídico-
administrativa." (STF - Rcl 7028 AgR/MG – Rel. Minª.
Ellen  Gracie  -  DJe  de  15.10.2009).”  (TJMG  –  AC
10453130018873001  –  Rel.  Rogério  Coutinho  –
10/12/2015) 

Não é outro o entendimento desse Egrégio
Tribunal de Justiça:

PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA  JUSTIÇA  COMUM  PARA  PROCESSAR  E
JULGAR O FEITO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA
PÚBLICA  MUNICIPAL. AGENTE  COMUNITÁRIO
DE  SAÚDE.  DESEMPENHO  DE  FUNÇÕES  APÓS
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO
ESTATUTÁRIO  ENTRE  AS  PARTES.  CAUSAS  QUE
ENVOLVAM O PODER PÚBLICO E SERVIDORES A
ELE  CONEXOS,  AINDA  QUE  O  LIAME  PERSISTA
SOB  A  ÉGIDE  DE  CONTRATO  TEMPORÁRIO.
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  ESTADUAL.
ENTENDIMENTO  PACIFICADO  PELO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  REJEIÇÃO  DA  QUESTÃO
PRÉVIA.  -  De acordo com o entendimento pacificado
pelo Supremo Tribunal Federal, a Justiça Laboral não
detém  competência  para  decidir  sobre  causas  que
envolvam o Poder Público e servidores a ele vinculados,
ainda  que  o  liame  existente  seja  determinado  por
contrato temporário. - "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA  -  MUNICÍPIO  DECARAÍ  -  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL  -  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA  -  REGIME  JURÍDICO
ADMINISTRATIVO  -  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
COMUM - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
COMPROVADA  -  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO  -
FÉRIAS  E  TERÇO  DE  FÉRIAS  CONSTITUCIONAL
DO  ANO  DE  2012  -  PROVA  DA  QUITAÇÃO  -
AUSÊNCIA  -  ÔNUS  DA  PROVA.  -  -  "A  Justiça  do
Trabalho  não  detém  competência  para  processar  e
julgar  causas  que  envolvam  o  Poder  Público  e
servidores  a  ele  vinculados,  mesmo  que  por  contrato
temporário com prazo excedido, por se tratar de relação
jurídico-administrativa."  (STF  -  Rcl  7028  AgR/MG  -
Rel. Mi (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00006211120148150261,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 15-
08-2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  PRELIMINAR  DE
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM.
REJEIÇÃO. MÉRITO. PAGAMENTO DO FÉRIAS DE
TERÇO.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DO  DIREITO
AUTORAL  EM  FACE  DA  INEXISTÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DA  RESPECTIVA  FRUIÇÃO.
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DIREITO  QUE  DEVE  SER  ASSEGURADO
INDEPENDENTEMENTE DO EFETIVO GOZO E DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  NÃO
PERCEPÇÃO  DOS  VALORES  CORRELATOS.  ÔNUS
PROBATÓRIO  QUE  RECAI  SOBRE  A  EDILIDADE.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DO  PAGAMENTO.
VERBAS  DEVIDAS  AOS  AUTORES.  MATÉRIA
APRECIADA  EM  SEDE  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  SUBMETIDO  AO  REGIME  DE
REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. - Não se
aplicam  à  relação  de  trabalho  as  regras  celetistas,
sendo o regime jurídico do ente federado o estatutário.
- "O não pagamento do terço constitucional àquele que
não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes:
primeiro  por  não  ter  se  valido  de  seu  direito  ao
descanso,  cuja finalidade é preservar a saúde física e
psíquica  do  trabalhador;  segundo  por  vedar-lhe  o
direito  ao  acréscimo  financeiro  que  teria  recebido  se
tivesse usufruído das férias no momento correto" (STF,
RE  nº  570.908-RG/RN,  Relatora:  Ministra  Cármen
Lúcia,  DJe  de  12/3/10).  -  É  cediço  que,  para  o
pagamento  do  terço  de  férias  será  prescindível  o  seu
usufruto. Em verdade, trata-se de direito adquirido do
servidor que adere ao seu patrimônio jurídico, após o
transcurso  do  período  aquisitivo  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007017220148150261, - Não possui -, Relator DES.
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 07-
08-2017) Grifei.

Diante  disso,  mostra-se  imperiosa  a
rejeição da preliminar aventada.

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  (PMAQ),  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:
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“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.  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
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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  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. 

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.

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 aos meses de setembro
a dezembro de 2013, todo o ano de 2014 e janeiro de 2015.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba já decidiu:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PROGRAMA  DE  MELHORIA  DO
ACESSO  E  QUALIDADE  DA  ATENÇÃO  BÁSICA  -
PMAQ-AB.  MUNICÍPIO DE PIANCÓ.  ADESÃO.  LEI
MUNICIPAL  Nº  1.125/2013,  PAGAMENTO  NÃO
REALIZADO DURANTE OS MESES DESCRITOS NA
EXORDIAL.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO DA EDILIDADE.  PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ÔNUS  DA  PROVA  DA
EDILIDADE.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO
ADIMPLEMENTO.  PAGAMENTO  DEVIDO.
DETERMINAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  ATENDIDOS.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO
DA  REMESSA  E  DO  APELATÓRIO.  -  O  Superior
Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as
ações de cobrança ajuizadas em face dos entes jurídicos
de  direito  público,  por  servidores  municipais,  sob
regime  estatutário,  compete  à  justiça  estadual.  -  Por
meio da Portaria nº 1.654/2011, o Ministério da Saúde
criou o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade
da Atenção Básica - PMAQ-AB, objetivando induzir a
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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.  -  Tendo  o  Município  de  Piancó
aderido  ao  programa  e  inexistindo  prova  acerca  do
referido pagamento, uma vez que o ônus da prova recai
sobre  o  ente  público  demandado,  imperioso  se  torna
manter  a  decisão  que  reconheceu  o  direito  da  parte
autora  de  receber  a  verba  perseguida  pelo  período
descrito na exordial. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00009672520158150261,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 12-09-
2017) 

-  REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO
DE  COBRANÇA  -  SERVIDOR  PÚBLICO  -
PROGRAMA  DE  MELHORIA  DO  ACESSO  E  DA
QUALIDADE  DA  ATENÇÃO  BÁSICA  (PMAQ-AB)  -
MUNICÍPIO  DE  PIANCÓ  -  PROCEDÊNCIA  -
IRRESIGNAÇÃO - VERBA DEVIDA - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA
DE  FATO  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DO  AUTOR  -
MANUTENÇÃO  -  PRECEDENTES  -
DESPROVIMENTO. - Face à aderência do Município
de Piancó,  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.  VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS
os  presentes  autos  acima  identificados.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009611820158150261,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ
BENEVIDES , j. em 28-11-2017)

Por fim, entendo que não merece acolhida
a insurgência da Edilidade quanto à redução dos honorários sucumbenciais
arbitrados  em  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação,
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 determinado pelo juízo
“a quo” mostra-se adequado, de acordo com o estatuído no § 3º, inciso I, do
art. 85, do Código Processual Civil, razão pela qual não merece redução.

Destarte,  a  sentença  deve  ser  mantida,
posto que não fez a edilidade prova dos pagamentos das referidas verbas
(fato extintivo do direito do autor), assumindo o ônus processual. 
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Isto posto,  nego provimento ao reexame

necessário e à apelação cível, mantendo inalterada a sentença proferida.

Considerando o teor  do art.  85, §11º,  do
CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado-se, entretanto, o
disposto no art. 98, § 3º, CPC (art. 12 da Lei 1.060/50). Isenta a Fazenda
Municipal do pagamento das custas processuais (art. 29 da Lei Estadual nº
5.672/1992). 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luiz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluizio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

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, 20 de março de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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