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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  - 
SERVIDOR PÚBLICO - OBRIGAÇÃO LEGAL DA 
ADMINISTRAÇÃO  EM  PROMOVER  O 
CADASTRAMENTO NO PROGRAMA PIS/PASEP 
-  INSCRIÇÃO INTEMPESTIVA -  CONDENAÇÃO 
DO MUNICÍPIO A INDENIZAR O PERÍODO EM 
QUE A SERVIDORA DEIXOU DE PERCEBER O 
ABONO  EM  FACE  DO  CADASTRAMENTO 
TARDIO  NO PASEP,  REFERENTE  AOS  CINCO 
ANOS  ANTERIORES  AO  RECEBIMENTO  DA 
PRESENTE  AÇÃO  –  DANOS  MORAIS  NÃO 
CONFIGURADOS -  RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 

-  Tendo o Município-empregador feito o cadastro 
do servidor tardiamente no programa PIS/PASEP, 
é  cabível  indenização  para  recompor  o  prejuízo 
gerado em decorrência do período em que deixou 
de  perceber  o  abono  devido  aos  inscritos  no 
fundo. 

-  O  dano  moral  por  descumprimento  de  lei  ou 
contrato não se configura na mera existência do 
fato.  Para caracterização do dano moral,  nesses 
casos, é necessária a comprovação efetiva de que 
as  consequências  do  fato  extrapolam  o  mero 

Apelação Cível nº 0037610-73.2010.815.2001                                                                                1

http://www.jusbrasil.com/legislacao/103883/lei-de-criacao-do-pasep-lei-complementar-8-70
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103883/lei-de-criacao-do-pasep-lei-complementar-8-70


aborrecimento,  causando  lesão  a  direito  da 
personalidade.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima, 

ACORDAM, os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO 
PARCIAL AO APELO,  nos termos do voto do Relator  e da certidão de 
julgamento de fls. 82.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de 
João Pessoa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda 
Pública da Capital, em que figura como apelada Edna Maria Ferreira.

Na origem, a autora, ora apelada, intentou Ação Ordinária de 
Cobrança  c/c  Indenização  por  danos  morais  e  materiais,  alegando  ser 
servidora  pública,  ocupante  do  cargo  de  Técnica  em  Enfermagem  no 
Município, ora parte apelante.

Sustentou  ter  ingressado  no  aludido  cargo  em  1998, 
auferindo renda mensal de R$ 533,49 (quinhentos e trinta e três reais) e 
quarenta e  nove centavos).  Entretanto,  afirma que só foi  cadastrada no 
PASEP em 2009,  gerando-lhe  prejuízo pois  deixou de receber  o  abono 
anual de 01 salário mínimo.

A autora pleiteou uma indenização compensatória pelo não 
recebimento anual referente ao abono do PASEP, por culpa exclusiva do 
Poder  Público,  além  de  indenização  por  danos  morais  decorrentes  da 
conduta omissiva praticada pela ré.

O Município, ora apelante, contestou o feito alegando que o 
cadastramento  não  foi  efetivado  porque  a  recorrida  não  comprovou  o 
atendimento  dos  requisitos  legais  para  a  concessão  do  abono  anual, 
notadamente a remuneração mensal de até dois salários mínimos, vez que 
a apelada não comprovou que o cargo de Técnico em Enfermagem é a sua 
única ocupação remunerada.  Sustentou, ainda,  que os requisitos para a 
concessão  do  dano  moral  pleiteado  não  restaram  demonstrados, 
pugnando, assim, pela total improcedência do pedido.

Regularmente  processado  o  feito,  sobreveio  sentença  de 
mérito julgando procedente, em parte, a pretensão autoral  no sentido de 
condenar o Município de João Pessoa a pagar a autora o valor  de  um 
salário mínimo (vigente à época em que deveria ter recebido) por ano  
de serviço,  referente  aos cinco anos anteriores ao recebimento da  
presente ação, […], bem como ao pagamento de 3 salários mínimos  
atuais  R$  2.034,00  (dois  mil  e  trinta  e  quatro  reais),  pelos  danos  
morais sofridos, […]  (fl.  58),  em decorrência do não cadastramento da 
apelada  no  Programa  de  Formacao  do  Patrimonio  do  Servidor  Público 
(PASEP). 
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Irresignado, o Município interpôs recurso apelatório. Em suas 
razões (fls. 60/65), sustentou que houve desacerto na decisão a quo, vez 
que a autora não comprou a implementação dos requisitos legais para o 
efetivo  cadastramento  no  Programa  de  Formacao  do  Patrimonio  do 
Servidor  Público (PASEP),  não  sendo  devida  a  indenização  imposta. 
Argumentou, ainda, a inexistência de danos morais, além do que o valor 
arbitrado pelo Juízo singular teria sido exorbitante e, ao final, pugnou pelo 
provimento do apelo no sentido de ver reformada a sentença vergastada 
em todos os seus termos. 

Devidamente intimado, a recorrida  apresentou contrarrazões 
ao apelo (fls. 69/71), pugnando pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento 
e desprovimento do apelo (fls. 76/77).

É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

sua admissibilidade.
Cuida-se de recurso contra sentença que julgou procedente 

em parte o pedido da recorrida no sentido de condenar o Município de João 
Pessoa a pagar a autora o valor de um salário mínimo (vigente à época 
em que deveria ter recebido) por ano de serviço, referente aos cinco  
anos anteriores ao recebimento da presente ação, […], bem como ao  
pagamento de 3 salários mínimos atuais R$ 2.034,00 (dois mil e trinta  
e  quatro  reais),  pelos  danos  morais  sofridos,  […]  (fl.  58),  em 
decorrência do não cadastramento da apelada no Programa de Formacao 
do Patrimonio do Servidor Público (PASEP). 

O cadastramento dos servidores públicos no  Programa de 
Formacao do Patrimonio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei 
Complementar  08/1970 e constitui obrigação da pessoa jurídica de direito 
público a qual o servidor se encontra vinculado. 

Referida lei complementar foi recepcionada expressamente 
pelo § 3º do art. 239 da CF, que abaixo transcreve-se: 

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições 
para o Programa de Integracao Social, criado pela Lei  
Complementar n. 7, de 7 de setembro de 1970, e para  
o  Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor  
Público, criado pela Lei Complementar n.  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.  §  3º  Aos  
empregados  que  percebam  de  empregadores  que 
contribuem para o Programa de Integracao Social ou  
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para  o  Programa  de  Formacao  do  Patrimonio  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�. 

A Lei 7.859/89 regulamentou as disposições constitucionais 
para assegurar  aos servidores públicos que percebem até dois  salários 
mínimos  e  que  estejam  cadastrados  no  Programa  de  Formacao  do 
Patrimonio do Servidor Público há pelo menos cinco anos um abono anual, 
no valor de um salário mínimo. Vejamos: 

Art.  1º  É  assegurado  o  recebimento  de  abono 
anual, no valor de um salário mínimo vigente na  
data  do respectivo  pagamento,  aos  empregados  
que: 
I  -  perceberem  de  empregadores,  que  contribuem 
para o Programa de Integracao Social (PIS) ou para o 
Programa de Formacao do Patrimonio 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; 
II  -  estejam  cadastrados,  há  pelo  menos  cinco 
anos (art.  4º,  § 3º, da Lei Complementar nº 26, de 
11 de setembro de 1975) no Fundo de Participação  
PIS-Pasep  ou  no  Cadastro  Nacional  do  
Trabalhador�. (grifos acrescidos).

Portanto,  havendo  atraso  ou  mesmo  ausência  de 
cadastramento no programa de servidores que tenham como remuneração 
até  dois  salários  mínimos,  deve o apelante indenizá-los  pelos  prejuízos 
decorrentes do não recebimento dos abonos anuais a que têm direito. 

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
MUNICÍPIO.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
CADASTRAMENTO  TARDIO  NO  PROGRAMA 
PIS/PASEP.  PRELIMINAR  DE  ILEGIMITIDADE 
PASSIVA  DO  MUNICÍPIO.  PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não merece acolhida, pois 
o  autor  é  servidor  público  municipal  e  compete  ao 
ente público a regularização do seu PASEP, cabendo 
apenas  ao  Banco  do  Brasil  o  pagamento  caso  a 
situação esteja regular,  o  que não é o caso.  Assim 
rejeito  a  preliminar.  Demonstrada  a  desídia  da 
municipalidade ao inscrever a destempo, ou seja, 
em  período  distinto  das  respectivas  datas  de 
admissão,  seus  servidores  no  programa 
PIS/PASEP  cabe  àquele  regularizar  a  situação 
cadastral,  bem como  arcar  com os  valores  não 
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percebidos.  APELO  IMPROVIDO.  SENTENÇA 
MANTIDA.

(TJ-BA -  APL:  00114512520128050248 BA 0011451-
25.2012.8.05.0248,  Relator:  José  Olegário  Monção 
Caldas,  Data  de  Julgamento:  21/01/2014,  Quarta 
Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2014)

ADMINISTRATIVO  -  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL  -  CADASTRO  NO  PASEP  -  ATO 
REALIZADO  MAIS  DE  DOIS  ANOS  APÓS  A 
INVESTIDURA - PERDA DO ABONO SALARIAL DE 
2007 - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO 
RESSARCIMENTO  -  ENCARGOS  DA  MORA  - 
ABONOS DOS ANOS POSTERIORES QUE FORAM 
DISPONIBILIZADOS PELO BANCO AO SERVIDOR 
E  ELE  NÃO  OS  RETIROU  -  AUSÊNCIA  DE 
OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  -  SENTENÇA  PARCIALMENTE 
REFORMADA.  Cabe ao  ente público cadastrar  o 
servidor  público  no  Programa  PIS/PASEP 
imediatamente  após  a  investidura  e  prestar  as 
contribuições pertinentes nos prazos e montantes 
previstos  em  lei.  Havendo  atraso  na  respectiva 
inscrição,  ainda  que  venham  a  ser  quitadas  as 
contribuições  vencidas,  deve  a  administração 
ressarcir ao servidor o abono salarial que, em razão 
do  cadastramento  tardio,  ele  deixou  de  receber  do 
Programa  no  ano  em  que,  tendo  completado  o 
quinquênio  de  serviço,  satisfez  os  requisitos 
necessários para a percepção.
(TJ-SC  -  AC:  20130142023  SC  2013.014202-3 
(Acórdão),  Relator:  Jaime  Ramos,  Data  de 
Julgamento:  28/08/2013,  Quarta  Câmara  de  Direito 
Público Julgado) (negritei).

No caso sob exame,  a recorrida comprovou por  meio do 
documento de fl. 14 que percebia menos de dois salários mínimos à época 
do fato, não tendo o recorrente feito prova em contrário, o que obriga a 
edilidade Municipal em indenizá-la, vez que foi omissa em providenciar o 
seu cadastramento no PASEP.

Todavia,  no  que  concerne  ao  pedido  de  indenização  por 
danos  morais,  há  que  ser  reformada  a  sentença,  pois  a  autora  não 
conseguiu  demonstrar  que  o  atraso  no  cadastramento  do  PASEP lhe 
causou prejuízos de ordem moral. Ou seja, dos argumentos esposados na 
inicial  não  se  consegue  deduzir  qualquer  ligação  lógica  entre  o  não 
cadastramento quando de sua admissão no serviço público e um suposto 
dano moral porventura sofrido pela Apelada.

Logo,  além  do  dano  material,  que  já  foi  devidamente 
reconhecido,  não  está  caracterizado,  no  caso  em  tela,  qualquer  outra 
espécie  de  dano,  não  constituindo  um  mero  constrangimento  motivo 

Apelação Cível nº 0037610-73.2010.815.2001                                                                                5

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103883/lei-de-criacao-do-pasep-lei-complementar-8-70


suficiente para marcar a configuração do dano moral, inexistindo, assim, 
prejuízo extrapatrimonial a ser reivindicado pela Apelante/Autora.

É nesse sentido a jurisprudência:

ACÓRDÃO  Nº  6-0930/2012.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR 
PÚBLICO. CADASTRAMENTO TARDIO NO PASEP. 
NOMEAÇÃO  EM  2002  E  CADASTRAMENTO  EM 
2005.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  CONDENAÇÃO  DO 
MUNICÍPIO A INDENIZAR O PERÍODO EM QUE A 
SERVIDORA DEIXOU DE PERCEBER O ABONO EM 
FACE DO CADASTRAMENTO TARDIO NO PASEP. 
Tendo o Município procedido ao cadastro da Autora no 
PASEP  somente  em  2005,  embora  esta  tenha 
ingressado  no  serviço  público  em  2002,  cabível  a 
indenização do período em que a Demandante deixou 
de  perceber  o  abono.  DANO  MORAL  NÃO 
CONFIGURADO.  RECURSO  CONHECIDO  E 
PARCIALMENTE  PROVIDO. DECISÃO  UNÂNIME. 
(TJ-AL -  APL:  00575204320078020000 AL 0057520-
43.2007.8.02.0000,  Relator:  Desa.  Nelma  Torres 
Padilha,  3ª  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação: 
04/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL  E  CIVIL.  APELAÇAO  CÍVEL. 
AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DE 
SENTENÇA,  POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA, 
AFASTADA.  PASEP.  ART.  239,  §  3º,  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  LEIS  Nº  7.859/89  E 
7.998/90.  DANOS  MATERIAIS  COMPROVADOS. 
DANOS  MORAIS  NAO  DEMONSTRADOS. 
CORREÇAO  MONETÁRIA.  SÚMULA  43  DO  STJ. 
JUROS  MORATÓRIOS.  SÚMULA  54  DO  STJ. 
RECURSO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE 
PROVIDO.  1.[...]  6.  As  autoras,  ora  Apeladas,  de 
modo  algum  comprovaram  a  angústia,  o 
sofrimento,  o  constrangimento,  a  situação 
vexatória e o desconforto que alegaram em razão 
do  não  recebimento  do  abono,  nos  termos  do 
inciso I do art. 333 do CPC. 7. No tocante à correção 
monetária e aos juros de mora, tratando-se de danos 
materiais  decorrentes  de  relação  extracontratual, 
serão  devidos  desde  a  data  do  evento  danoso,  ou 
seja,  a  partir  do  efetivo  prejuízo,  na  forma  das 
Súmulas 43 e 54 do STJ. 8. Apelação Cível conhecida 
e parcialmente provida.

(TJ-PI  -  AC:  200900010005864  PI  ,  Relator:  Des. 
Francisco  Antônio  Paes  Landim  Filho,  Data  de 
Julgamento:  28/11/2012,  3a.  Câmara  Especializada 
Cível) (grifei).
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Por último, tendo em vista o afastamento da condenação em 
danos morais,  restando evidenciada, portanto, a sucumbência recíproca, 
daí ensejando aplicação ao caso do disposto no 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. 

Assim sendo, tendo em vista que a pretensão inaugural não 
foi  integralmente  acolhida,  tem-se  por  correta  a  distribuição  do  ônus 
sucumbências na proporção de 50% para cada litigante, observando-se, 
quanto a parte autora, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50. 

DISPOSITIVO
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, 

no  sentido  de  afastar  a  condenação  em  danos  morais,  bem  como  em 
redimensionar  a  verba  honorária  sucumbencial  na  proporção  de  50% 
(cinquenta por cento) para cada litigante, a teor do disposto no art. 21 do 
Código de Processo Civil, observando-se, quanto o autor, o disposto no art. 
12 da Lei nº 1.060/50.

É como voto. 
Presidiu a Sessão o  Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 

Morais Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado para  substituir  o  Exmo.  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  Paulo  Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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