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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.   PASEP.  ELEMENTOS
FÁTICOS  PARA  A  CONSTITUIÇÃO  DO  DÉBITO
ALEGADO.  VERBA  DEVIDA.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO  DA
PRESTAÇÃO  REMUNERATÓRIA.  RECURSO  EM
CONFRONTO  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.     SEGUIMENTO NEGADO.

É direito de todo servidor público que não ganha mais do
que dois salários mínimos, a percepção do abono do PASEP
(Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público),
sendo devida a condenação do município ao seu pagamento
pelo período que a recorrente deixou de recebê-lo.

Como  o  recurso  está  em  manifesto  confronto  com  a
jurisprudência  dominante  deste  Tribunal  de  Justiça,
configura-se  a  hipótese  legal  que  autoriza  a  decisão
monocrática.  

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível ajuizada pelo Município de Patos
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Patos nos autos da
ação de cobrança em face dele ajuizada por Maria Betânia Amorim de Oliveira.
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O Juízo a quo julgou procedente o pedido por entender que,
em julho do ano de 2013,  transcorreu os cinco anos  do ingresso da autora no
serviço público, que o demandado não demonstrou o pagamento de remuneração
superior a dois salários mínimos, e que o cadastro no programa foi efetivado em
08/06/2009,  data  diversa  da  admissão  da  demandante  no  serviço  público,
condenando o promovido ao pagamento de indenização no importe de 01 (um)
salário  mínimo,  atualizado  na  forma  do  art.  1º-F,  da  Lei  Federal  n°  9.494/97.
Condenou, ainda, ao adimplemento de honorários advocatícios à razão de 10% da
condenação. Deixou de submeter o comando judicial ao duplo grau de jurisdição
obrigatório, nos termos do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil.  

Sustenta o apelante que a apelada não se desincumbiu do
ônus  de  demonstrar  os  requisitos  para  o  recebimento  do  abono  PASEP,
notadamente  no  que  diz  respeito  à  percepção  de  remuneração  inferior  a  dois
salários mínimos. 

Aduz  que  a  ausência  de  comprovação  dos  elementos
constitutivos da prestação por parte do recorrente enseja no desacolhimento da
pretensão veiculada na exordial, razão por que pugna pelo provimento do apelo
para julgar improcedente o pedido especificado na petição inicial.

Intimada, f. 47, a apelada deixa transcorrer em aberto o prazo
para resposta, conforme certidão inserta às f. 48.

Cota Ministerial, fls. 54/56, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

DECIDO

A questão devolvida a este órgão ad quem versa tão somente
acerca da configuração ou não dos requisitos para o pagamento do PIS/PASEP em
favor da apelada.

O  PIS  (Programa  de  Integração  Social)  é  um  benefício
concedido  anualmente  aos  trabalhadores  regidos  pela  Consolidação  das  Leis
Trabalhistas  e  aos  servidores  públicos  celetistas.  Já  o  PASEP  (Programa  de
Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  Público)  é  voltado  para  os  servidores
públicos, como é o caso da autora, que prestou processo seletivo.

O  adimplemento  da  prestação  em  discussão  está
disciplinado pela Lei Federal n° 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990, que regula o
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Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências.

Art. 9o  É assegurado o recebimento de abono salarial anual,  no valor
máximo de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento,
aos empregados que: (Redação dada pela Medida Provisória nº 665, de
2014)

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa
de  Integração  Social  -  PIS  ou  para  o  Programa  de  Formação  do
Patrimônio do Servidor Público - Pasep, até dois salários mínimos médios
de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido
atividade remunerada ininterrupta por pelo menos cento e oitenta dias
no ano-base; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 665, de 2014)
(Vigência)

II  -  estejam  cadastrados  há  pelo  menos  5  (cinco)  anos  no  Fundo  de
Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Parágrafo  único.  No  caso  de  beneficiários  integrantes  do  Fundo  de
Participação PIS-Pasep, serão computados no valor do abono salarial os
rendimentos  proporcionados  pelas  respectivas  contas  individuais.
(Revogado pela Medida Provisória nº 665, de 2014)

§ 1o  No caso de beneficiários integrantes do Fundo de Participação PIS-
Pasep,  serão  computados  no  valor  do  abono  salarial  os  rendimentos
proporcionados  pelas  respectivas  contas  individuais.  (Incluído  pela
Medida Provisória nº 665, de 2014)

§ 2o  O valor do abono salarial anual de que trata o caput será calculado
proporcionalmente ao número de meses trabalhados ao longo do ano-
base. (Incluído pela Medida Provisória nº 665, de 2014)

Art.  9°-A.  O abono será pago pelo Banco do Brasil  S.A. e pela Caixa
Econômica Federal mediante: (Incluído pela Medida Provisória nº 665, de
2014)

I - depósito em nome do trabalhador; (Incluído pela Medida Provisória nº
665, de 2014)

II  -  saque em espécie;  ou (Incluído pela Medida Provisória nº 665,  de
2014)

III - folha de salários. (Incluído pela Medida Provisória nº 665, de 2014)

§ 1º   Ao Banco do Brasil  S.A.  caberá  o  pagamento aos  servidores e
empregados dos contribuintes mencionados no art. 14 do Decreto-Lei
nº  2.052,  de  3  de  agosto  de  1983,  e  à  Caixa  Econômica  Federal,  aos
empregados  dos  contribuintes  a  que  se  refere  o  art.  15  do  mesmo
Decreto-Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 665, de 2014)
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§ 2º   As instituições  financeiras  pagadoras  manterão  em seu poder,  à
disposição  das autoridades fazendárias,  por  processo  que possibilite  a
sua  imediata  recuperação,  os  comprovantes  de  pagamentos efetuados.
(Incluído pela Medida Provisória nº 665, de 2014)

O contexto dos instrumentos inserto nos autos denota que a
admissão da promovente deu-se em julho de 2007, e que a inscrição da servidora
junto ao programa PASEP ocorreu apenas no dia 8 de junho de 2009, inexistindo
demonstração de que a apelada recebeu o abono PASEP.

Desta  forma,  devido  à  omissão  do  município  em
providenciar o seu cadastramento no momento oportuno, considerando que o fez,
mas a destempo, e ainda, ausente a comprovação do pagamento do PASEP,  deve a
edilidade ser compelida a pagar os valores desse benefício à requerente referente
ao quinquênio transcorrido entre os anos de 2007 e 2013.

Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal
de Justiça, conforme julgados que transcrevo:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  PASEP.  CADASTRAMENTO  TARDIO.
RESPONSABILIDADE  DO ENTE  MUNICIPAL EM  CADASTRAR NA
DATA DE ADMISSÃO.  INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÃO DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  O  Programa  de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) consiste em uma
contribuição social  para o financiamento da Seguridade Social,  devida
pelas pessoas jurídicas, ou a elas equiparadas pela legislação do imposto
de renda, nos termos do inciso I do artigo 195 da Carta Magna. In casu,
restou incontroverso que a requerente prestou serviços ao Município,
bem como que o Ente Municipal providenciou o seu cadastramento no
Programa PASEP tardiamente, uma vez que mesma foi admitida em 20
de julho de 2007 e o seu registro só veio a ocorrer em 24 de agosto de
2012, restando inconteste a desídia da municipalidade e sua obrigação
de arcar com os valores não percebidos.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00062320920138150251,  2ª  Câmara Especializada Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 24-03-
2015) 

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO DE COBRANÇA – agente  comunitária  de
saúde – PEDIDO DE obrigação de fazer e CONDENAÇÃO EM diversas
verbas – PROCEDÊNCIA PARCIAL – APELAÇÃO CÍVEL – preliminar
de  cerceamento  de  defesa  –  rejeição  –  mérito  -  RECEBIMENTO,
TAMBÉM, COMO REMESSA NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO EM 13º
SALÁRIO  e  férias  –  prova  da  quitação  –  ônus  do  município  –
demonstração  do  pagamento  das  parcelas  em  alguns  períodos   -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -  INEXISTÊNCIA de LEI  LOCAL
regulamentadora  –  ENTENDIMENTO  SUMULADO  Do  TRIBUNAL –
ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE – pasep - AUSÊNCIA
DE  INSCRIÇAO  no  momento  oportuno  -  OBRIGAÇÃO  DO  PODER
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PÚBLICO -  DIREITO AO ABONO ANUAL previsto  no  art.  9º,  da  lei
7.998/90 – manutenção da sentença quanto a esse ponto – sucumbência
recíproca – configuração – provimento parcial  do apelo e do reexame
obrigatório - correção monetária e juros de mora – matérias de ordem
pública – possibilidade de retificação, de ofício – não caracterização da
reformatio in pejus. - Não configura cerceamento de defesa a sentença
proferida após a ocorrência da devida fase instrutória. - Súmula 490 do
STJ. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou
do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se
aplica  a  sentenças  ilíquidas.  -  Restando demonstrado o pagamento  de
alguns períodos referentes ao 13º salário e às férias, devem ser os mesmos
afastados da sentença condenatória. - Súmula 42 do TJPB: “O pagamento
do  adicional  de  insalubridade  aos  agentes  comunitários  de  saúde
submetidos  ao  vínculo  jurídico-administrativo,  depende  de  lei
regulamentadora do ente ao qual pertencer.” A atividade desempenhada
pelo agente comunitário de saúde não o expõe, de forma permanente, a
agentes  nocivos  à  saúde,  em  virtude  de  seu  caráter  eminentemente
preventivo. - Demonstrada a desídia da municipalidade, ao inscrever a
destempo, ou seja, em período distinto da respectiva data de admissão,
servidor  no programa PIS/PASEP,  cabe àquele  regularizar  a  situação
cadastral, bem como arcar com os valores não percebidos. - Art. 21, do
CPC. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e
as despesas. - A correção monetária e os juros de mora possuem natureza
de ordem pública e podem ser analisados de ofício, sem caracterizar a
reformatio  in  pejus.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00022117020128150171, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSE
AURELIO DA CRUZ , j. em 24-03-2015) 

Como  o  recurso  está  em  confronto  com  jurisprudência
dominante deste Tribunal de Justiça, configura-se a hipótese legal que autoriza a
decisão monocrática. 

Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO,
na forma do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 25 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               Relatora  
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