
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040082-42.2013.815.2001.
Relator: Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado
Apelante: Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador  Igor  de

Rosalmeida Dantas.
Apelada: Maria Priscila Carneiro da Silva.
Advogado: Fabrício Araújo Pires (OAB/PB nº 15.709).
Remetente: Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital

QUESTÃO  PRÉVIA.  INÉPCIA  DA  PETIÇÃO
INICIAL.  CONCLUSÃO  LÓGICA  DOS  PEDIDOS
DECORRENTES  DOS  FATOS  NARRADOS  NA
EXORDIAL.  REJEIÇÃO  DA  MATÉRIA
PRECEDENTE.

-  Em  sendo  os  pedidos  decorrentes  logicamente  dos
fundamentos  expostos  na  petição  inicial  constante  dos
autos, não há que se falar em inépcia.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  GRATIFICAÇÃO  DE
PRODUTIVIDADE SUS.  PREVISÃO NA PORTARIA
N.°  617/2000,  DO  SECRETÁRIO  DE  SAÚDE
ESTADUAL.  DEMONSTRAÇÃO  DO  REQUISITOS.
LOTAÇÃO  E  EXERCÍCIO  EM  HOPITAL.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  SEU  PAGAMENTO  POR
PARTE  DO  ENTE  PROMOVIDO. COBRANÇA
DEVIDA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

-  Como  se  observa  da  interpretação  literal  da  referida
norma, a verba perseguida deve ser paga genericamente e
indistintamente a todos integrantes da categoria, desde que
atendido  ao  requisito  de   nível  de  execução  de  hospital,
ambulatorial, laboratorial e hemorade.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba,  à unanimidade  de  votos,  REJEITAR  A  PRELIMINAR.  NO
MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Reexame  Necessário  e  Apelação  Cível  (fls.  72/76)
interposta pelo  Estado da Paraíba, contra a sentença (fls. 65/71) prolatada pelo Juízo da 6ª
Vara  da  Fazenda  Pública  da  Capital,  que,  nos  autos  da  presente  “Ação  de  Cobrança  c/c
Obrigação  de  Fazer”,  julgou  parcial  procedente  a  demanda  ajuizada  por  Maria  Priscila
Carneiro da Silva.

Na sentença, o Magistrado de primeiro grau condenou o promovido ao
pagamento da verba “Produtividade SUS” nos meses em que a mesma não foi paga, referente
ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre
o valor da condenação.

Em suas  razões  recursais,  o  apelante  alega,  em suma,  a  inépcia  do
pedido quanto à verba objeto de condenação e a não comprovação dos fatos constitutivos do
direito do autor.

Contrarrazões apresentadas (fls. 78/84).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento do feito sem
manifestação de mérito (fls. 92/93).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL

Inicialmente,  considerando  que  a  nova  norma  processual  aplica-se
imediatamente, todavia, sem retroagir quanto ao ato jurídico praticado e consolidado, à luz do
parágrafo único do art. 295 do CPC/731 (vigente à época do ingresso da ação), não se verifica a
alegada  inépcia  da  exordial,  pois  ausente  qualquer  mácula  no  introito,  motivo  pelo  qual
considero regular a peça de abertura.

Em  que  pesem  as  arguições  do  suplicante,  entendo  que  os  pleitos
requeridos na exordial referem-se concretamente aos fundamentos nela expostos, não incidindo
em qualquer das hipóteses elencadas pelo parágrafo único do artigo 295 do Código de Processo
Civil.

Com base nessas considerações,  a presente questão prévia merece ser
recusada.
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MÉRITO

Consoante relatado,  o Magistrado de origem condenou o promovido ao
pagamento da verba “Produtividade SUS” nos meses em que a mesma não foi paga, portanto a
presente análise recursal deve se ater tão somente a este ponto.

Nos termos do art. 2° da Portaria n.° 617/2000, editada pelo Secretário
Estadual da Saúde, o gênero “Gratificação SUS” se divide em duas espécies, quais sejam,
“Gratificação por Atividade Administrativa” e “Gratificação por Produtividade”.

Eis o teor do dispositivo, in verbis:

“O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Decreto n.° 12228, 14/11/1987, (…) RESOLVE:

Art. 1°. Instituir, no âmbito da Secretaria da Saúde, a Gratificação
SUS a ser paga com recursos decorrentes da prestação de serviços
ao sistema único de saúde.

Art. 2°. A Gratificação de que trata o art. 1°, compreende: Atividade
Administrativa e por Produtividade.

§1°. Gratificação por Atividade Administrativa – será atribuída a
todos os servidores da Secretaria da Saúde ou de outros  órgãos
legalmente à disposição, lotados na administração central, sede de
núcleos  regionais  e  direção  de  unidades  assistenciais,  face  à
importância e à necessidade de apoio técnico administrativo, para
viabilizar  o  desenvolvimento  das  ações  de  saúde  e  diretrizes  do
sistema único de saúde.

§2°.  Gratificação por Produtividade – será atribuída a todos os
servidores  no  exercício  legal  de  suas  atividades,  nos  níveis  de
execução: hospitalar, ambulatorial, laboratorial e hemorrede.” 

Como se observa da interpretação literal da referida norma, a verba
perseguida deve ser paga genericamente e indistintamente a todos integrantes da categoria,
desde que atendido ao requisito de nível de execução de hospital, ambulatorial, laboratorial e
hemorade.

Por sua vez, a promovente apresentou contracheques que demonstram,
de forma direta, a sua lotação no Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, fato este
que não foi desconstituído em nenhum momento pelo ente estadual.

Partindo  desta  trilha  de  raciocínio,  tenho  como  acertada  a  decisão
guerreada,  cabendo ao Estado da Paraíba a condenação de pagamento da dita verba, nos
meses  em  que  não  foram  devidamente  pagas,  desde  que  não  atingidas  pela  prescrição
quinquenal.
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Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO  E  AO
REEXAME NECESSÁRIO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  o  Exmo.  Dr.  Gustavo  Leite  Urquiza  (com
jurisdição limitada), o Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério  Público,  Vasti  Clea
Marinho Costa Lopes , Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de
março de 2018.

Gustavo Leite Urquiza
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J/14
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