
  Brasília, 19 de setembro de 2018.

NOTA JURÍDICA

Assunto: Programa de Formação do Patrimônio
do  Servidor  Público  –  PASEP.  Depósitos.
Defasagem na correção. Exame.
     

ASSOCIAÇÃO  DOS  SERVIDORES  DA  CARREIRA  DE  ESPECIALISTA  EM  MEIO
AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MMA E DO IBAMA – PECMA, NO
DISTRITO FEDERAL, ASIBAMA-DF, solicitou estudo de viabilidade de demanda judicial de
interesse de alguns fliados que identfcaram equívocos no saldo dos valores vinculados
ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP para verifcar, a par
da plausibilidade do respectvo direito, a possibilidade de propositura de ação coletva
pela Consulente. 

À guisa de exemplo da questão jurídica tratada, merece destaque a sentença
de procedência, originária da 2ª Vara Federal  de Itaboraí/RJ – Juizado Especial  Federal
Adjunto, de 23 de maio de 2018, cujo teor, para o que interessa à hipótese sob exame, é o
seguinte:

[...] Como causa de pedir, alega que foi cadastrado no PASEP (Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público) em 1983 sob o n. [...].
Relata que quando da sua aposentadoria (18/03/2013) foi até o Banco
do Brasil, para fns de sacar o montante existente no Programa, contudo,
recebeu apenas R$ 821,47. 
A  União  Federal  apresentou  contestação,  às  fs.  140/178,  e  alegou,
preliminarmente, a sua ilegitmidade passiva ad causam e o advento da
prescrição. No mérito pugnou pela improcedência dos pedidos.
O Banco do Brasil alega, também, a sua ilegitmidade passiva ad causam
e o advento da prescrição. No mérito pugnou pela improcedência dos
pedidos.
[...]



União Federal. Quanto à União, sua obrigação era promover o depósito
periódico dos valores na conta individual. Os extratos de fs. 29/43 dão
conta dos depósitos efetuados, de sorte que, inexiste qualquer indício
de  que  a  Administração  Direta  agiu  de  forma  irregular.  Ademais,  a
existência  de  saldo  no  momento  do  saque  demonstra  que  houve
depósitos.
Portanto,  em  sendo  a  falta  dos  depósitos  o  pressuposto  fátco  da
obrigação de reparar eventuais danos materiais ou morais, nada há que
se reclamar em face da União, ante o seu atuar regular.
Banco do Brasil. O Banco do Brasil emitu extrato (fs. 26/28), afrmando
que quando do saque – 18/03/2013 – o valor atualizado na conta do
PIS-PASEP era de R$ 821,47. Já a parte autora entende como devido o
montante de R$ 80.760,63 (fs. 44/48). Neste ponto o Banco do Brasil e
parte autora divergem. 
No que diz respeito aos cálculos apresentados pela parte autora, verifco
que  a  planilha  –  fs.  35/46  –  fora  elaborada  com  base  nos  extratos
fornecidos  pelo  Banco  do  Brasil  (fs.  29/43).  Tais  cálculo  não  foram
impugnados pelo banco, logo, recai sobre os mesmos a presunção de
veracidade. 
Ademais, não é preciso maiores esforços para se verifcar que quase seis
anos de recolhimento do PASEP (1983 a 1988 – f. 18) somados a quase
vinte  anos  de  rendimento  na  mencionada  conta  (outubro/1988  a
março/2013)  não  podem  ter  como  saldo  a  quanta  irrisória  de  R$
821,47.
Portanto, o pedido de ser julgado procedente para condenar o Banco do
Brasil ao pagamento de R$ 80.760,63.
[Processo n. 0015070-40.2018.4.02.5107, 2ª Vara Federal de Itaboraí/RJ
– Juizado Especial Federal Adjunto, j. 23.5.2018, excerto da sentença]

Como  demonstra  o  caso  judicial  ilustrado  pelo  excerto  acima,  o  pedido
condenatório (obrigação pecuniária) foi julgado procedente em relação ao Banco do Brasil
e  improcedente  em  relação  à  UNIÃO  porque,  essencialmente,  o  fundamento  fátco-
jurídico do direito invocado foi o erro bancário na correção dos saldos do PASEP do autor.

Logo,  se  a  demanda fosse  movida diretamente apenas  contra  o Banco do
Brasil, a competência seria de plano da Justça nos Estados, e não da Justça Federal, que,
na  hipótese  acima,  foi  considerada  competente  apenas  porque  o  pedido  foi
cumulatvamente formulado contra a UNIÃO.1.

1 “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DO SALDO DA CONTA VINCULADA DO
PASEP.  BANCO DO  BRASIL. GESTOR DO FUNDO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.  SÚMULA 42/STJ.  A
expedição de alvará judicial, requerido pelo ttular da conta, para o levantamento de valores relatvos ao
PASEP é, a princípio, procedimento de jurisdição voluntária, devendo ser ajuizado perante à Justça Comum
Estadual. Sendo o Banco do Brasil S.A. uma sociedade de economia mista, não se inclui da relação prevista
no art.  109,  I,  da CF/88,  de modo a excluir  a  competência da Justça Federal.  Confito conhecido para
declarar  competente  o  Juízo  de  Direito  de  Goianésia  -  GO,  o  suscitado”  (STJ,  Primeira  Seção,  CC  n.
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A jurisprudência do Superior Tribunal de Justça (STJ) reitera, há muito, que “o
PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal e o Banco do
Brasil, nos termos das leis complementares de regência, são meras insttuições bancárias
intermediárias” (Segunda Turma, REsp n. 1.480.250/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
8.9.2015).

A  Lei  Complementar  n.  8/1970,  insttuidora  do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PASEP, delega ao Banco do Brasil a competência para a
operacionalização  do  Programa,  acompanhada  do  dever  de  manutenção  das  contas
individualizadas de cada servidor:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competrá a administração do
Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará
uma  comissão  de  serviço,  tudo  na  forma  que  for  estpulada  pelo
Conselho Monetário Nacional.
§  1º  -  Os  depósitos  a  que se  refere este  artgo não estão sujeitos  a
imposto de renda ou contribuição previdenciária, nem se incorporam,
para qualquer fm, à remuneração do cargo, função ou emprego.

É evidente, portanto, que, a par da comissão de serviço destnada à insttuição
bancária ofcial, existe a responsabilidade do Banco do Brasil de promover a manutenção
das contas individualizadas dos servidores, corrigindo-as adequadamente.

Tal como na sentença ilustrada acima,  toda situação individual em que seja
verificada  a  existêincia  de  equívoco  do  Banco  na  correção  monetárria  do  saldo
depositado na conta do PASEP enseja proteção judicial.     

Na  hipótese,  o  próprio  Banco  do  Brasil  não  se  contrapôs,  em  termos
probatórios (ou seja,  não apresentou prova contrária),  aos cálculos apresentados pelo
autor.

Do  mesmo  modo,  os  fliados  à  Consulente  que  identfquem  problemas
(defasagens) nos valores atuais de suas contas vinculadas ao PASEP devem munir suas
pretensões, em juízo, com os respectvos extratos e planilhas contábeis dos valores que
entendem devidos. 

Demonstrados  os  aspectos  materiais  relatvos  ao  direito  à  demanda  de
reparação por danos materiais (defasagem identfcada nos saldos vinculados ao PASEP),

48.376/GO, Min. Rel. Francisco Peçanha Martns, DJe 20.6.2005).  
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cumpre avançar sobre as questões processuais relatvas à conveniência de propositura de
demanda coletva ou individual.

No caso em tela, seria  em tese possível o ajuizamento de demanda coletva
pela ASIBAMA-DF para versar sobre o direito individual homogêneo de seus fliados que
se enquadrem na espécie jurídica narrada: fliados que identfquem erros na correção
dos seus saldos vinculados ao PASEP. 

Contudo, como já mencionado, tais demandas portam relevante controvérsia
fátca porque, para o provimento do pedido, é necessário demonstrar a efetva lesão, por
intermédio de extratos e demonstratvos bancários, planilhas contábeis etc., caso a caso. 

Nessa hipótese, o valor da demanda seria correspondente à soma de todos os
valores devidos a  cada um dos benefciários  para que,  ao fm,  pudesse sobrevir  uma
sentença de condenação líquida, ou seja, que já determine os valores específcos devidos
a cada um dos interessados.

Acontece  que,  nessa  hipótese,  o  efeito  da  estratégia  seria  idêntco  ao
ajuizamento de demandas individuais em situação de chamado “litsconsórcio atvo”.

Em  outras  palavras,  eventual  demanda  “coletva”,  nessa  circunstância  de
formulação de cumulatvos pedidos líquidos (pedidos de quanta certa e determinada),
não traria nenhum proveito concreto, pelo contrário, seria mais dispendiosa e demorada
(pela extensão do rol de benefciários), em relação à estratégia de propositura de ações
individuais, organizadas em grupos (litsconsórcios).

Por  outro  lado,  como  segunda  hipótese  de  atuação,  pode  ser  cogitada  a
possibilidade de propositura de demanda coletva com pedido condenatório genérico:
alega-se a lesão, mas não se contabiliza/liquida/quantfca de pronto o valor exato da
reparação devida a cada fliado.

Nesse caso, a demanda coletva julgada procedente, na espécie em análise,
conduziria a uma sentença  genérica,  que, apesar de condenatória,  não viabilizaria sua
imediata  execução.  Embora  já  se  completasse  a  sanção (condenação),  a  sentença
dependeria ainda de um provimento complementar (integratvo) que apenas poderia ser
viabilizado em sede da chamada “liquidação por artgos”.

Em  “liquidação  por  artgos”  da  sentença  condenatória  coletva,  seria
individualizado,  com  a  produção  de  provas  concretas,  caso  a  caso,  o  direito/valor
aplicável e devido a cada fliado.
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No  caso  de  ttulos  coletvos,  essa  “liquidação  por  artgos”  consttui,  na
verdade, uma terceira espécie de liquidação, bastante  sui generis, prevista na legislação
consumerista (art. 97 da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor), destnada a
integralizar o ttulo representado pela sentença condenatória genérica em caso de danos
a direitos e interesses individuais homogêneos.

Na prátca,  essa liquidação (“por artgos”  sui  generis)  pode levar o mesmo
tempo de tramitação do da ação original.

Conclusão. Por todo o exposto, é altamente recomendárvel que as demandas
sejam  propostas  de  forma  individual,  embora  também  seja  possível,  em  tese,  seu
manejo coletvo.

Caso a opção seja pela via coletva, recomenda-se a propositura de demanda
pela ASIBAMA-DF para versar sobre o direito individual homogêneo de seus fliados que
se enquadrem na espécie jurídica narrada: fliados que identfquem erros na correção
dos seus saldos vinculados ao PASEP. 

Nessa hipótese, o valor da demanda será correspondente à soma de todos os
valores devidos a cada um dos benefciários para que, ao fm, sobrevenha uma sentença
de condenação líquida, ou seja, que já determine os valores específcos devidos a cada
um dos interessados.

Do contrário, a opção por eventual demanda coletva de pedido genérico é
desaconselhada,  em  razão  dos  óbices  acima  levantados  (necessidade  de  posterior
liquidação, tempo de tramitação etc.).

Sem  prejuízo  de  outras  considerações  que  se  façam  eventual  e
complementarmente necessárias, esses são os termos da consulta.

Assim a opinião de quem abaixo subscreve.

TORREÃO BRAZ ADVOGADOS
Antônio Torreão Braz Filho
João Pereira Monteiro Neto

Thiago Linhares de Moraes Bastos
Júlia Mezzomo de Souza
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