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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. DECISÃO  QUE  RECONHECEU  A
INTEMPESTIVIDADE  DO  ADESIVO.
APRESENTAÇÃO  DO  PROTOCOLO.  VERIFICAÇÃO
DA TEMPESTIVIDADE.  ANULAÇÃO DE PARTE DA
DECISÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.

Apresentado  o  protocolo,  devem  ser  acolhidos  os
embargos  com  efeitos  infringentes  para  reconhecer  a
tempestividade do recurso adesivo interposto e anular a
decisão na parte não conheceu do referido recurso.
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RECURSO ADESIVO.  AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE.  ALAGOA  GRANDE.  REGIME  JURÍDICO
ESTATUTÁRIO.  PRETENSÃO  A  INDENIZAÇÃO
COMPENSATÓRIA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO
PASEP.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  239,  §  3º,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  C/C  LEI  7.859/89.
OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM DEPOSITAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, II, CPC).
INDENIZAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO.

Ente  Municipal  possui  a  obrigação  de  depositar  os
valores  referentes  ao  PIS/PASEP  em  benefício  do
servidor público que presta serviços a seu favor, a teor
do que determina a Medida Provisória nº 665/2014, que
regula a concessão e o pagamento do abono previsto no
art. 239, §3º, da Constituição Federal.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  acolher  os
aclaratórios com efeitos infringentes para conhecer o recurso adesivo e
dar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria
Cristina Barbosa Alves contra acórdão desta eg. Câmara Cível, fls. 471/479,
que, por unanimidade, não conheceu do recurso adesivo por ela manejada
contra  sentença  do  Juízo  da  Comarca  de  Alagoa  Grande  nos  autos  da
Reclamação  Trabalhista  promovida  em  face  do  Município  de  Alagoa
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Grande.

Alega  a  embargante  que  o  Acórdão  foi  contraditório,
pois analisou a tempestividade do recurso adesivo de forma incorreta, sob o
argumento de que a verificação do prazo recursal deve ser com base na data
do protocolo, juntado às fl. 487v, e não da juntada.

Sustenta, assim, a tempestividade do adesivo.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a
fim  de  que  seja  suprida  a  contradição  apontada  para  reconhecer  a
tempestividade do recurso e julgado o mérito recursal.

É o relatório.

V O T O  

A embargante alega ter ocorrido contradição na decisão,
em  razão  desta  ter  analisado  a  tempestividade  do  recurso  de  forma
incorreta.

Ocorre que a recorrente somente apresentou o recibo da
protocolização datado de 21/03/2017, fls. 487v, junto com os Embargos de
Declaração.

Desta feita, pelo que se observa da publicação do ato de
intimação  no  Diário  de  Justiça  Eletrônico  de  fl.  446,  este  se  deu  no  dia
24/02/2017 (sexta-feira). 

Assim,  com  o  início  da  contagem  do  prazo  no  dia
01/03/2017 (quarta-feira), teríamos que o prazo para interposição do recurso
terminaria em 21/03/2017 (terça-feira).
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Ora,  se  a  irresignação  válida  foi  protocolizada  em
21/03/2017, fl. 487v, configurada a tempestividade da manifestação recursal. 

Por  tal  razão,  acolho  os  embargos  com  efeitos
infringentes e anulo a parte da decisão de fls. 471/479 que não conheceu
do  recurso  adesivo,  reconhecendo  a  tempestividade  do  recurso  de  fls.
447/456.

Passo à análise do Recurso Adesivo.

Extrai-se  dos  autos  que Maria  Cristina  Barbosa  Alves
ajuizou  a  presente  ação  em  face  do  Município  de  Alagoa  Grande,
objetivando  o  pagamento  das  quantias  referentes  ao  adicional  de
insalubridade e verbas salariais.

O magistrado primevo julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando o promovido ao pagamento das férias mais terço
constitucional  referente  aos  anos  de  2005  a  2009,  férias  proporcionais
acrescidas de 1/3 do ano de 2004 a partir do dia 05 de maio daquele ano, 13°
salários do período de 2005 a 2009, e 13° proporcional de 2004 a partir do
dia 05 de maio de referido ano.

A parte  autora interpôs Recurso Adesivo,  fls.  447/456,
pugnando  pela  condenação  da  edilidade  ao  pagamento  de  indenização
compensatória  pela  não inscrição/recolhimento do PIS/PASEP,  bem como
sua inscrição imediata no programa.

 
Pois bem.

No que diz respeito à indenização pela não inscrição da
autora  no  PIS/PASEP,  o  Município  possui  a  obrigação  de  depositar  os
valores referentes ao referido programa em benefício do servidor público
que presta serviços a seu favor.
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O art. 239, § 3º, da Constituição Federal assim dispõe:

Art.  239.  A  arrecadação  decorrente  das  contribuições  para  o

Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7,

de  7 de setembro de  1970,  e  para  o Programa de Formação do

Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº

8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta

Constituição,  a  financiar,  nos  termos  que  a  lei  dispuser,  o

programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º

deste artigo. (Regulamento)

[...]

§  3º  -  Aos  empregados  que  percebam  de  empregadores  que

contribuem  para  o  Programa  de  Integração  Social  ou  para  o

Programa de Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  Público,  até

dois  salários  mínimos  de  remuneração  mensal,  é  assegurado  o

pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o

rendimento  das  contas  individuais,  no  caso  daqueles  que  já

participavam dos referidos programas, até a data da promulgação

desta Constituição.

Assim,  sendo  a  autora  servidora  pública  municipal
deveria  o  Município  tê-la  inscrita  no  programa,  bem  como  recolher  as
contribuições devidas, o que torna indene sua legitimidade para responder
pelo PASEP da requerente.

Registre-se, ainda, que após cinco anos de cadastro no
PASEP os servidores têm direito a um abono salarial correspondente a um
salário mínimo vigente anual conforme a intelecção da 7.859/89, que regula
a concessão e o pagamento do abono previsto no artigo 239, parágrafo 3º, da
Constituição Federal:

Art. 1° - É assegurado o recebimento de abono anual, no valor de
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um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos

empregados que: 

I - perceberem 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 pelo menos durante trinta

dias no ano-base.

Portanto, não havendo a autora percebido os valores que
lhe  eram  devidos  pela  omissão  do  Município  em  providenciar  o  seu
cadastramento  no  Programa  de  Formação  do  Servidor  Público  (PASEP),
deve este arcar com a indenização à requerente de forma proporcional ao
período trabalhado.

Confira a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO - Remessa necessária e

apelação cível - Ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer -

Procedência parcial da pretensão deduzida na exordial - Servidor

público  municipal  -  Agente  comunitário  de  saúde  -  Regime

jurídico estatutário - 13º salários e terço de férias - Art. 7º, VIII e

XVII, c/c o art. 39, § 3º, CF/88 - Pagamento não comprovado - Ônus

do promovido - Verbas devidas - Férias não gozadas - Conversão

em pecúnia - Servidor da ativa - Impossibilidade - Modificação do

decisum neste ponto - Provimento parcial do reexame necessário e

da apelação cível. - A Constituição da República em seu art. 39, §

3º,  estendeu  aos  servidores  públicos,  independentemente  da

natureza  do  vínculo,  alguns  direitos  sociais  próprios  dos

empregados celetistas, dentre os quais o décimo terceiro salário e o

terço constitucional de férias. - 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
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fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. -

Assim, para se eximir de pagar as verbas salariais reivindicadas

caberia  ao promovido  fazer  prova  do  pagamento,  posto  que se

traduz em fato extintivo do direito do autor,  nos termos do art.

373, II, do CPC, o que não o fez. - O pagamento do terço de férias

não está sujeito à comprovação de requerimento de férias, nem do

seu  efetivo  gozo.  O  mais  importante  é  que  tenha  o  servidor

laborado durante o período reclamado, com sua força de trabalho

em favor da Administração, sem exercer um direito que lhe era

garantido. - É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

no sentido de que a conversão em pecúnia de férias só se justifica

quando  não  for  possível  a  sua  fruição,  como  nos  casos  de

aposentadoria ou de rompimento do vínculo, em razão da vedação

ao  locupletamento  ilícito  por  parte  da  Administração.

CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO – Apelação adesiva –

Ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer – Procedência

parcial da pretensão deduzida na exordial -  Agente comunitário

de saúde - Regime jurídico estatutário - Pretensão a indenização

compensatória pelo não recolhimento do PASEP – Inteligência do

art. 239, § 3º, da Constituição Federal c/c Lei 7.859/89 – Obrigação

do Ente Municipal em depositar – Ausência de comprovação (art.

373,  II,  CPC)  –  Indenização  devida  –  Reforma  da  sentença

objurgada – Provimento. -  O Ente Municipal possui a obrigação

de depositar os valores referentes ao PIS/PASEP em benefício do

servidor público que presta serviços a seu favor, a teor do que

determina  a  Medida  Provisória  nº  665/2014,  que  regula  a

concessão e o pagamento do abono previsto no art. 239, §3º, da

Constituição Federal.  -  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.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00018112020148150031,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
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DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 04-07-

2017) 

Diante disso, merece prosperar a irresignação da autora,
devendo  ser  o  promovido  condenado  a  pagar  indenização  referente  ao
PIS/PASEP.

Com essas considerações,  ACOLHO OS EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO concedendo  efeitos  infringentes,  para  reconhecer  a
tempestividade do  recurso  adesivo,  anulando  a parte  da  decisão de  fls.
471/479  que  não  conheceu deste  recurso.  Ao  proferir  julgamento, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO,  para condenar o município a
pagar  à  recorrente  indenização  pela  sua  não  inscrição  no  PASEP,  no
equivalente  a  um salário-mínimo por  ano,  no período não atingido pela
prescrição quinquenal, até a efetiva inscrição.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 10 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além deste Relator, o
Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente à sessão, o Dr. Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 12 de abril de 2018. 

Eduardo José de Carvalho Soares
         Relator/ Juiz convocado
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