
Processo nº. 0008512-62.2011.815.0011

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO 
Apelação Cível – nº. 0008512-62.2011.815.0011

Apelante: Marizete Regis da Silva – Adv.: Elibia Afonso de Sousa - 
OAB/PB Nº 12.587

Apelada: Município de Campina Grande-PB, representado por sua 
Procuradora Érika Gomes da Nóbrega Fragoso

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  –  PASEP  –
PAGAMENTO REALIZADO - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  (fls. 69/73) interposta por
Marizete Regis da Silva, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 3ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande-PB,  que nos
autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer, julgou  improcedente  o  pedido
contido na inicial. 

Nas razões recursais, alega a apelante que ingressou
no serviço público como Auxiliar de Serviços Gerais no ano de 1988 e que
ao se aposentar no ano de 2009, não recebeu corretamente o valor do
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Pasep.

Alega  ainda  que  a  partir  de  1989  os  participantes
cadastrados até a promulgação da Constituição Federal,  continuaram a
receber os seus rendimentos sobre o saldo existente e os cadastrados
posteriormente não possuem saldo, recebendo apenas o abono salarial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 77/79.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  emitiu  parecer  por
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção
ministerial (fls. 85/86).

É o relatório.

V O T O

O cerne da presente questão consiste na sentença do
Magistrado singular, que julgou improcedente o pedido da apelante para
receber o PASEP.

Analisando os autos, observa-se que a apelante alega
que ao se aposentar no ano de 2009, tentou receber o saldo do PASEP,
mas ao se dirigir a agência bancária, observou que constava apenas a
quantia de R$ 32,24 (trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) em sua
conta.

A Lei nº 7.998/90, disciplina o seguinte:

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
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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.

O Magistrado singular para dirimir  dúvidas existentes
determinou que se oficiasse o Banco do Brasil, para apresentar os extratos
bancários  da  conta  da  apelante,  onde  restou  comprovado  através  dos
documentos acostados às fls. 34/37, que a apelante no dia 15/10/2010,
sacou a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) referente ao saldo
existente na sua conta do PASEP.

Desta  forma,  não  que  se  falar  em  ausência  de
pagamento do PASEP.

ISTO  POSTO,  NEGO PROVIMENTO AO  RECURSO
APELATÓRIO, mantendo-se a sentença vergastada incólume.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.
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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, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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