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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Município  de  Remígio –  Adv.:  João  Barboza  Meira  Júnior
(OAB/PB nº 11.823).

Apelada: Adriana Lopes Augusto Virgolino – Adv.: Dilma Jane Tavares de
Araújo (OAB/PB nº 8.358).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA
PÚBLICA  MUNICIPAL.  NÃO  INCLUSÃO  NO
PROGRAMA  DO  PIS-PASEP.  OMISSÃO  DA
EDILIDADE.  PREJUÍZO.  INDENIZAÇÃO
DEVIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. 

- “- 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 deixou de recebê-lo,
observada  a  prescrição.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00012650720108150321,  3ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS
GRAÇAS  MORAIS  GUEDES  ,  j.  em  21-10-2014,

DJPB 24-10-2014) ”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
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do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no

mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Município
de Remígio, hostilizando sentença de fls. 102/103, proveniente do Juízo
de  Direito  da  Comarca  de  Remígio,  prolatada  nos  autos  da  Ação  de
Cobrança movida por Adriana Lopes Augusto Virgolino.

A Magistrada singular julgou procedente o pedido, para
condenar o Município ao pagamento de indenização, no valor de 08 (oito)
salário mínimos, referente aos anos de 2009 a 2016, pela não inclusão no
PIS-PASEP, bem como honorários advocatícios fixados em 15% (quinze
por cento), sobre o valor da condenação.

Irresignado,  o  Município  apelou  da  decisão  (fls.
107/113), suscitando, em preliminar, a falta de interesse processual da
recorrida.  No  mérito,  aduziu  a  ausência  de  previsão  legal  para
arrecadação do PASEP por parte do ente municipal.

Alegou, ainda, que em caso de condenação, essa deve
ser  paga  por  meio  de  Obrigação  de  Pequeno  Valor  –  OPV,  conforme
definido na Lei Municipal nº 936/2013.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo.

Contrarrazões às fls. 116/119.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça
não vislumbrou hipótese para sua manifestação (fls. 131/132).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
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Alegou o apelante que em razão da promovente não
ter,  primeiramente,  buscado  sanar  os  problemas  alegados  pela  via
administrativa, falta-lhe o devido interesse de agir.

Destarte,  o  esgotamento da via administrativa não é
pré-requisito para o ajuizamento de ação de cobrança. Não se pode exigir
o prévio requerimento administrativo do direito pretendido, ainda mais,
tratando-se  de  verbas  salariais,  sob  pena  de  afronta  ao  princípio  da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição
Federal.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

O  cerne  da  questão  diz  respeito  ao  direito  da
promovente  a  indenização  em razão  da  omissão  do  poder  público  na
inscrição no PASEP, mais precisamente, quanto ao período em que o ente
municipal deixou de recolher o seu benefício.

Compulsando os autos, vê-se que apelada é servidora
pública do Município insurgente, tendo sido nomeada em 27/05/1998 para
exercer a função de Auxiliar de Serviço, conforme portaria de nomeação
anexa  (fl. 07), no entanto, sua inscrição no programa PIS/PASEP ocorreu
apenas em 06/03/2012.

O  PIS/PASEP  consiste  em  contribuições  sociais  de
natureza  tributária,  devidas  pelas  pessoas  jurídicas,  com  objetivo  de
financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na
receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 

Sobre o assunto,  há disposição constitucional,  abaixo
transcrita: 

CF/88. 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,
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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. 

De  acordo  com  a  Lei  7.998/90,  os  servidores  que
percebam  até  dois  salários  mínimos  e  que  estejam  cadastrados  no
PIS/PASEP há, no mínimo, cinco anos, tem direito a um abono anual, no
valor de um salário mínimo. Senão vejamos:

Art.  1° 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 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; 

II - estejam cadastrados, há pelo menos cinco anos (art.
4°, § 3°, da Lei Complementar n° 26, de 11 de setembro
de  1975)  no  Fundo  de  Participação  PISPasep  ou  no
Cadastro Nacional do Trabalhador 

Apesar de o apelante alegar que inexiste previsão legal
para  arrecadação  do  PASEP  pelo  ente  municipal,  cabe  salientar  que  a
responsabilidade pela inscrição do trabalhador pertence ao empregador.
Dessa forma, havendo a inscrição tardia do servidor no PASEP, deve a
edilidade ser  responsabilizada pelos  prejuízos  advindos  ao servidor  em
decorrência de sua conduta omissiva/negligente, equivalente ao valor dos
abonos que deixaram de ser pagos. 

Para melhor elucidar a matéria, trago à baila, arestos
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desta Corte de Justiça:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO
NO PASEP. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO  DO  PERÍODO  QUE  FAZIA  JUS  AO
RECEBIMENTO.  POSSIBILIDADE.  GRATIFICAÇÃO  DE
INSALUBRIDADE.  EXIGÊNCIA  DE  NORMA  LOCAL
ESPECÍFICA.  EDIÇÃO  SUPERVENIENTE  DA  LEI.
OCORRÊNCIA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL  DA REMESSA E  DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
[...] - 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  àquela  regularizar  a  situação  cadastral,  bem  como
arcar  com  os  valores  não  percebidos.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00046094120128150251,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES  LEANDRO  DOS  SANTOS,  j.  em  07-10-2014,
DJPB 16-10-2014) 

[...]  REMESSA OFICIAL.  FÉRIAS  ACRESCIDAS DO TERÇO
CONSTITUCIONAL E PAGAMENTO DO ABONO DO PIS/PASEP.
SEGUNDA  APELAÇÃO.  INSURGÊNCIA  TÃO  SOMENTE
QUANTO  À  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DAS  FÉRIAS.
RECEBIMENTO  PELA  SERVIDORA.  COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO  DO  APELO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA. […] - 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 deixou de recebê-lo,
observada  a  prescrição.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00012650720108150321,  3ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS  GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 21-10-2014, DJPB 24-10-2014) 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÕES.  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA  CONVERTIDA  EM  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  VIGÊNCIA  DE
CONTRATO  TEMPORÁRIO  ATÉ  A  TRANSMUDAÇÃO  PARA
ESTATUTÁRIO.  PERCEPÇÃO  DE  FÉRIAS  EM  DOBRO.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
DO VÍNCULO. SALDO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR
TEMPO  DE  SERVIÇO.  VERBA  CELETISTA.  AFASTAMENTO.
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GRATIFICAÇÃO  NATALINA  PROPORCIONAL  E  FÉRIAS
INTEGRAIS  ACRESCIDAS  DO  RESPECTIVO  TERÇO.
DIREITOS  ASSEGURADOS  CONSTITUCIONALMENTE.
CABIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCEPÇÃO
A PARTIR DA REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA NA
LEI MUNICIPAL Nº 774/2007. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO
DA  LEGALIDADE.  COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO  ENTE
FEDERATIVO.  INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
CADASTRAMENTO  DO  PIS.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
DO AUTOR. DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DA
APELAÇÃO DO PROMOVIDO. [...] - Em razão da edilidade
não ter efetuado a inscrição do servidor no PIS, no período
devido,  estão  presentes  os  requisitos  autorizadores  para
concessão  da  indenização  pelo  não  cadastramento  e
recolhimento do benefício. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00026002520128150181,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO, j. em 12-05-2015, DJPB 15-05-2015)

Diante  desse panorama,  considerando as  verbas  não
atingidas  pela  prescrição  quinquenal,  resta  incontroverso  o  pleito
referente ao reconhecimento do direito à percepção dos abonos do PASEP,
visto que o apelante não trouxe argumentos ou provas aptas a impedir,
modificar ou extinguir a pretensão deferida, tendo se restringido em sua
defesa  a  alegações  genéricas  sem,  contudo,  refutar  os  fundamentos
trazidos na sentença.

Quanto a forma de pagamento da condenação, se por
meio de precatório ou de Obrigação de Pequeno Valor - OPV, tal questão
deve ser levantada no momento oportuno, após a liquidação da sentença.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

ISTO POSTO,  REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA
DE  INTERESSE  DE  AGIR  E  NEGO PROVIMENTO AO  APELO,  para
manter a sentença vergastada, incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
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Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques

de Sá e Benevides) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado

para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  das

Graças Morais Guedes). 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R E L A T O R
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