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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  SUBSTITUTIVA  DO
PASEP. SERVIDOR MUNICIPAL. NOMEAÇÃO EM
2010.  INSCRIÇÃO  NO  PASEP  EM  2012.
INDENIZAÇÃO  DO  PASEP  REFERENTE  AOS
ANOS  DE  2013/2014.  IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DO PRAZO DE CINCO ANOS DE
CADASTRAMENTO  NO  PROGRAMA.
PROVIMENTO  DA APELAÇÃO  E  DA REMESSA
NECESSÁRIA.

-  Restou  incontroverso  que  o  Promovente  foi
nomeado em 2010, portanto, não faz jus a receber o
benefício  do  PIS/PASEP  de  2013/2014,  pois  não
cumpriu o prazo de cinco anos de cadastramento no
programa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  A  APELAÇÃO  E  A  REMESSA
NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 67.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível

interposta pelo Município de Guarabira contra a Sentença prolatada pelo Juiz

da 5ª Vara daquela Comarca nos autos da Ação de Indenização Substitutiva do
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PASEP,  que julgou procedente a pretensão e  condenou  o  Promovido ao

pagamento “correspondente  a  um  salário  por  ano  trabalhado,  a  título  de

indenização  pela  não  inscrição  do PIS/PASEP,  relativos  aos anos-bases de

2013 e 2014, período este em que o autor deveria ter recebido o abono em

questão, atualizados com juros e correção monetária a partir da citação.”

Nas razões de fls. 38/40, o Município de Guarabira, em resumo,

sustenta  a  inexistência  de  cumprimento  do  prazo  legal  de  cinco  anos  de

cadastramento no programa de benefício do PIS/PASEP.

Contrarrazões apresentadas às fls. 43/45.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 52/60, opinou pelo provimento

do Apelo.

É o relatório. 

VOTO

A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste

na análise do acerto do julgado que condenou a Edilidade ao pagamento de

indenização, referentes aos anos de 2013/2014, pelo não cadastramento do

PIS/PASEP 

Pois bem.

O  PASEP  foi  instituído  pela  Lei  Complementar  Federal  nº

8/1970:

Art.  1º  -  É  instituído,  na  forma  prevista  nesta  Lei
Complementar, o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público.

(...)

Art. 4º. As contribuições recebidas pelo Banco do Brasil
serão distribuídas entre todos os servidores em atividade,
civis  e  militares,  da  União,  dos  Estados,  Municípios,
Distrito  Federal  e  Territórios,  bem  como  das  suas
entidades  da  Administração  Indireta  e  fundações,
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observados os seguintes critérios:

(...)

E a Lei Complementar Federal nº 26/1975:

Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º
de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação
de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos
do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP),
instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de
setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

(...)

Art. 2º - Ressalvado o disposto no parágrafo único deste
artigo,  são  mantidos  os  critérios  de  participação  dos
empregados e servidores estabelecidos nos arts. 7º e 4º,
respectivamente,  das  Leis  Complementares  nºs  7  e  8,
referidas,  passando  a  ser  considerado,  para  efeito  do
cálculo dos depósitos efetuados nas contas individuais, o
valor global dos recursos que passarem a integrar o PIS-
PASEP.

Parágrafo  único  - Aos  participantes  cadastrados  há
pelo menos cinco anos e que percebam salário mensal
igual  ou  inferior  a  5  (cinco)  vezes  o  respectivo  salário
mínimo  regional,  será  assegurado,  ao  final  de  cada
exercício  financeiro,  depósito  mínimo  equivalente  ao
salário  mínimo  regional  mensal,  vigente,  respeitada  a
disponibilidade de recursos.

(...)

Art. 4º. As importâncias creditadas nas contas individuais
dos  participantes  do  PIS-PASEP  são  inalienáveis,
impenhoráveis  e,  ressalvado o disposto nos parágrafos
deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

(...)

§ 3º Aos participantes cadastrados há pelo menos 5
(cinco)  anos  e que percebam salário  mensal  igual  ou
inferior  a  5  (cinco)  vezes  o  respectivo  salário  mínimo
regional,  será  facultado,  ao  final  de  cada  exercício
financeiro,  retirada  complementar  que  permita  perfazer
valor igual ao do salário mínimo regional mensal vigente,
respeitadas  as  disponibilidades  de  suas  contas
individuais.

Acerca das contribuições, cobrança e fiscalização, o Decreto-

Lei nº 2.052/1983:

Art.  5º.  A  omissão  do  nome  do  empregado  ou  a
declaração inexata ou falsa sobre o salário e o seu tempo
de  serviço,  bem  assim  sobre  outros  dados  cadastrais,
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sujeitará o empregador ou aquele legalmente responsável
pela  prestação  dessas  informações,  aos  seguintes
encargos:

I  –  ressarcimento  dos  prejuízos  causados  aos
participantes,  por  não  terem  sido  creditadas,  nas
respectivas  contas  individuais,  as  importâncias  de  que
tratam o artigo  7º  da Lei  Complementar  nº  7,  de 7 de
setembro de 1970, e o artigo 4º da Lei Complementar nº
8,  de 3 de dezembro de 1970,  bem como as parcelas
referidas no artigo 3º da Lei Complementar nº 26, de 11
de setembro de 1975; e

(...)

E ainda, a Lei Federal nº 7.998/1990 – Regula o 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  1  (um)  salário-mínimo
vigente  na  data  do  respectivo  pagamento,  aos
empregados que:

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 2 (dois) salários mínimos médios de
remuneração  mensal  no  período  trabalhado  e  que
tenham  exercido  atividade  remunerada  pelo  menos
durante 30 (trinta) dias no ano-base;

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

§ 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.

§ 2º O valor do abono salarial anual de que trata o caput
será calculado na proporção de 1/12 (um doze avos) do
valor  do  salário-mínimo  vigente  na  data  do  respectivo
pagamento,  multiplicado  pelo  número  de  meses
trabalhados no ano correspondente.

§  3º  A fração  igual  ou  superior  a  15  (quinze)  dias  de
trabalho será contada como mês integral para os efeitos
do § 2º deste artigo.

§ 4º O valor do abono salarial será emitido em unidades
inteiras  de  moeda corrente,  com a  suplementação  das
partes  decimais  até  a  unidade  inteira  imediatamente
superior.

Art. 9º-A. O abono será pago pelo Banco do Brasil S.A. e
pela Caixa Econômica Federal mediante: 
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I - depósito em nome do trabalhador;

II - saque em espécie; ou

III - folha de salários. 

§ 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 desse Decreto-Lei.

§ 2º As instituições financeiras pagadoras manterão em
seu poder, à disposição das autoridades fazendárias, por
processo  que  possibilite  sua  imediata  recuperação,  os
comprovantes de pagamentos efetuados.

(...)

In  casu,  sem  delongas,  restou  incontroverso  que  o

Promovente foi nomeado em 2010, portanto, não faz jus a receber o benefício

do  PIS/PASEP de  2013/2014,  pois  não cumpriu  o  prazo  de  cinco  anos  de

cadastramento no programa.

Assim, a Sentença merece reforma.

Por tais razões,  PROVEJO  a  Apelação  e  a  Remessa

Necessária, afastando a condenação imposta.

Inverto  o  ônus  sucumbencial  e  condeno  o  Promovente  ao

pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em R$1.000,00

(um  mil  reais),  mantendo  suspensa  a  cobrança,  em  virtude  do  Autor  ser

assistido pela justiça gratuita.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macêdo, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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