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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE.  MUNICÍPIO DE
REMÍGIO. PLEITO JULGADO PROCEDENTE
EM  PARTE.  IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR
DE  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
REJEIÇÃO.  PEDIDO  DE  CADASTRAMENTO
NA  DATA  DA  NOMEAÇÃO  NO  SERVIÇO
PÚBLICO.  ADIMPLEMENTO  NÃO
COMPROVADO  PELO  MUNICÍPIO.
INDENIZAÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO
DO  PASEP.  OBRIGAÇÃO  DO  ENTE
MUNICIPAL EM DEPOSITAR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA,
OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

- A falta de requerimento administrativo não obsta o
ajuizamento  de  demanda  judicial  para  pleitear
eventual direito que o titular entenda ter sido violado.
Rejeição da preliminar.

-  É ônus do Município a produção de prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos
servidores,  em face à  natural e  evidente fragilidade
probatória  destes.  No caso em apreço,  o  Município
não trouxe aos autos prova do efetivo cadastramento
do PASEP na época devida,  não se descuidando de
demonstrar  de  forma  idônea  o  fato  impeditivo  do
direito da autora.
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- 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  lei  7.859/89,  que  regula  a
concessão e o pagamento do abono previsto no artigo
239, parágrafo 3º, da Constituição Federal. 

-  Restou  incontroverso  que  o  requerente  prestou
serviços ao Município, não tendo recebido os valores
que lhe eram devidos em decorrência da omissão do
Município em providenciar  o seu cadastramento do
Programa PIS/PASEP desde a data da sua admissão e,
por isso,  terá  direito ao recebimento da indenização
de  forma  proporcional  ao  período  trabalhado,
respeitada a prescrição quinquenal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em  negar
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de
Remígio, desafiando sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Comarca de
Remígio,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de  Cobrança  c/c  Obrigação  de
Fazer  e  Indenização  por  Danos  Morais aforada  por  Letícia  Fidelis
Monteiro em face do Município de Remígio.

Na peça  de  ingresso,  a  autora  alegou,  em síntese, exercer  a
função de agente comunitário de saúde,  tendo sido nomeada no mês de abril
de 2010, contudo, o Município somente realizou o cadastramento no PASEP
em 11/03/2015, fato que causou-lhes prejuízos materiais e morais. 

Ao final, requereu a condenação do requerido ao cadastramento
no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP, desde a
data de sua nomeação, bem como a pagar os valores relativos à indenização
pelos valores que a promovente deixou de receber, e danos morais, acrescidos
de juros de mora e correção monetária.

Decidindo a querela, a Magistrada  a quo  julgou parcialmente
procedente o pleito autoral (fls. 48/52), consignando os seguintes termos na
parte dispositiva:

“Isto  posto,(…)  julgo  procedente  parcialmente  o
pedido  formulado  pelo  autor  para  condenar  o
promovido:
1-  a  realizar  o  cadastramento  da  parte  autora  no
PASEP,  no  praxo  de  30(trinta)  dias,  contados  do
trânsito em julgado da sentença.
2)  ao  pagamento  das  importâncias  cobradas  na
inicial, relativamente às parcelas não pagas, ante a
ausência  de  cadastro  no  PASEP,  respeitada  a
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prescrição  quinquenal,  cujos  valores  deverão  ser
apurados em liquidação de sentença, com incidência
da  contribuição  previdenciária  nos  moldes  legais,
acrescidos de juros de mora, desde a citação, à razão
de  0,5%  (meio  por  cento)  até  29/06/2009  (para
relações  jurídicas  não  tributárias),  por  força  do
artigo  1.º-F,  da  Lei  n.º9.494/97,  em  sua  redação
original, conferida pela Medida Provisória n.º2.180-
35/2013, e  a partir  de 30/06/2009,  com incidência
dos índices aplicados à caderneta de poupança, por
força da redação conferida pela Lei n.º11.960/2009,
cuja  declaração  de  inconstitucionalidade  somente
atingiu  o  mecanismo  de  correção  monetária,  bem
como de correção monetária, já que não comprovada
a existência e disposição específica em lei local, pelo
índice IPCA, desde cada vencimento.(...)”

Inconformado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls.56/62),
suscitando preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, ausência de
previsão legal para arrecadação do PASEP pelo ente municipal.

Contrarrazões (fls. 66/75).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  80),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória. 

  
É o relatório.

VOTO.

1.Preliminar de Falta de interesse de agir.

Aduz o Município que falta interesse de agir ao promovente,
haja vista que em nenhum momento oportunizou à promovida a prerrogativa
de solucionar a questão administrativamente.

Sem razão.  É que a  ausência de requerimento administrativo
não obsta o ajuizamento de demanda judicial para pleitear eventual direito que
a parte entenda ter sido violado (no caso, a falta de cadastramento do PASEP
quando do ingresso no serviço público e cobrança das parcelas que deixou de
receber em razão da ausência do cadastro na época da admissão).

Por essas razões, rejeito a preliminar.

2.Mérito

Infere-se dos autos que Letícia Fidelis Monteiro exerce o cargo
de agente comunitário de saúde, no Município de Remígio, desde 04 de abril
de  2010,  e  recebe  menos  de  dois  salários-mínimos,  conforme  cópia  do

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000351.53.815.0551                       3



demonstrativo de pagamento de salário (fls. 12).

Pois  bem,  a  despeito  disso,  informa que  somente  em 11 de
março de 2015 foi cadastrada no Programa do PASEP. Assim, ingressou com a
presente demanda com a finalidade de compelir o demandado a proceder ao
cadastro desde a data de sua nomeação, bem como condenar o promovido ao
pagamento dos valores relativos à indenização pelo período que a promovente
deixou de receber, e danos morais.

No  que  diz  respeito  à  indenização  pela  não  inscrição  da
promovente  no  PIS/PASEP,  esta  egrégia  Câmara  Cível  já  assentou  o
entendimento de que o Município possui a obrigação de depositar os valores
referentes ao referido programa em benefício do servidor público que presta
serviços a seu favor.

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.

A exigência de cadastramento dos servidores públicos no PIS
decorre  do  disposto  no  artigo  239,  §  3º  da  Constituição  da  República,  in
verbis:

“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. 
(…)
§ 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.”

Por sua vez, regulando a concessão e o pagamento do abono
previsto  no  §  3°  do  art.  239  da  Constituição  Federal,  foi  criada  a  Lei  nº
7.859/89 que dispõe:

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000351.53.815.0551                       4



"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."

Sobre  o  tema,  trago  à  colação  julgado  deste  c.  Tribunal  de
Justiça:

“APELAÇÃO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE
SAÚDE.  VERBAS  TRABALHISTAS  PLEITEADAS.
SENTENÇA  PELA  IMPROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS.  INSURGÊNCIA  DA  AUTORA.
CONCESSÃO  DE  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULANDO OS
PERCENTUAIS  E  GRAUS  DE  INSALUBRIDADE.
INADIMISSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO
ANALÓGICA  DA  NR-15,  EDITADA  PELO
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  N.º  42  DESTE
TRIBUNAL.  UM TERÇO DE FÉRIAS.  AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO
MUNICÍPIO.  FÉRIAS  DEVIDAS.  PRECEDENTES
DO STJ. GRATIFICAÇÃO NATALINA ADIMPLIDA
PELO  MUNICÍPIO.  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO.  CONTRARRAZÕES.  PRELIMINAR
DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO  .
AUSÊNCIA  DE  QUALIFICAÇÃO  DAS  PARTES.
OBEDIÊNCIA AO PRECEITUADO NO ART. 541, I,
CPC.  REJEIÇÃO.  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 
1. "A ausência da qualificação das partes na peça de
interposição  do  recurso  de  apelação  não  é  razão
suficiente  para  obstar  a  prestação  jurisdicional
quando  outras  peças  já  qualificaram  as  partes"
(TJ/SP,  22ª  Câmara  de  Direito  Privado,  AC
9000198842011826  SP 9000198-84.2011.8.26.0037,
Rel.  Roberto  Mac  Cracken,  data  de  julgamento:
24/11/2011).
2. "O pagamento do adicional de insalubridade aos
agentes comunitários de saíde submetidos ao vínculo

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000351.53.815.0551                       5



jurídico  administrativo,  depende  de  lei
regulamentadora do ente ao qual pertencer" (Símula
n.º 42 do TJ-PB).
3. "Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, os servidores
contratados  em  caráter  temporário  têm  direito  à
extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do
Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da
Carta  Magna”  (STF,  ARE 663104  AgR,  Rel.  Min.
Ayres  Britto,  Segunda  Turma,  julgado  em
28/02/2012,  Dje-056,  divulgado  em  16/03/2012,
publicação em 19/03/2012).
4.  “Ao município  cumpre  o ônus de  demonstrar  a
realização do pagamento
pleiteado, nos termos do artigo 333, II, do CPC. Se
não provou o pagamento, deve efetuá-lo, sob pena de
ocorrência de enriquecimento ilícito do ente público
em  detrimento  do  particular,  vedado  pelo
ordenamento jurídico” (TJPB, Acórdão do processo
n.º 0372009000967-3/001, Tribunal Pleno, Rel. Des.
João Alves da Silva, julgado em 20/02/2013)
5. Compete ao Estado (gênero) a inscrição de seus
servidores no programa
PIS/PASEP, sua desídia em inscrever a destempo, ou
ainda, em período distinto da data de admissão, cabe
àquele regularizar a situação cadastral, bem como
arcar com os valores não percebidos.
6.  Reforma  parcial  da  sentença  para  condenar  o
Município  ao  pagamento  das  férias  e  seus
respectivos  terços  e  da  indenização  pelo  não
recolhimento dos depósitos referentes ao PASEP. 
(TJPB,  Acórdão  do  processo  nº
00004399820128150421,  Relator  DES  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 01-08-
2014).

In casu, restou incontroverso que a requerente prestou serviços
ao  Município,  não  tendo  recebido  os  valores  que  lhe  eram  devidos  em
decorrência da omissão do ente público em providenciar o seu cadastramento
do Programa PIS/PASEP desde a data da sua admissão e, por isso, terá direito
ao recebimento da indenização de forma proporcional ao período trabalhado,
respeitada a prescrição quinquenal, agindo com acerto o juiz singular.

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como VOTO.
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Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,10 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000351.53.815.0551                       7


