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I – INTRODUÇÃO

O presente estudo tem o seu foco na “destinação dada aos recursos não
sacados pelo trabalhador provenientes do abono salarial e dos rendimentos do PIS (Programa de Integração Social)
e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público)”.

O tema refere-se a duas questões que têm tratamentos distintos:

a) recursos não sacados do abono salarial e

b) recursos não sacados dos rendimentos do PIS/Pasep.

Deverão, portanto, receber apreciações distintas.

II – BREVE HISTÓRICO DO PIS-PASEP

O Programa de Integração Social (PIS) foi instituído pela Lei
Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e destinava-se a “promover a integração do
empregado na vida e no desenvolvimento das empresas”. Era direcionado, em regra, aos
empregados regidos pelo regime celetista. Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, e tinha as
mesmas finalidades do PIS, mas era direcionado aos servidores públicos.

No ano de 1975, foi promovida a integração do PIS e do Pasep,
formando-se  o Fundo PIS/Pasep, que resultou na unificação dos fundos que constituíam cada
um dos Programas e que passou a ser denominado Programa PIS/Pasep. A unificação deu-se
por intermédio da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, e foi regulamentada pelo
Decreto nº 78.276, de 17 de agosto de 1976, e, posteriormente, pelo Decreto nº 4.751, de 17 de
junho de 2003.
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Originalmente, os Programas objetivavam:

• integrar o empregado na vida e no desenvolvimento das empresas;

• assegurar ao empregado e ao servidor público o usufruto de
patrimônio individual progressivo;

• estimular a poupança e corrigir distorções na distribuição de renda;
e

• possibilitar a paralela utilização dos recursos acumulados em favor
do desenvolvimento econômico-social.

A grosso modo, a criação desses programas equivaleu à previsão
constitucional de participação nos lucros ou resultados, constante do inciso XI do art. 7º da Carta
de 1988 e regulamentada pela Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000.

Interessante notar que, apesar da unificação promovida pela Lei
Complementar nº 26/75, os dois Programas mantiveram patrimônios e agentes operadores
distintos: para o PIS, a Caixa Econômica Federal (CEF), e para o Pasep, o Banco do Brasil (BB).
Além disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o agente
encarregado da aplicação dos recursos depositados no Fundo PIS/Pasep.

A gestão do Fundo, por sua vez, fica a cargo do Conselho Diretor do
Fundo PIS/Pasep (CDPIS/Pasep), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda e que conta com representantes de vários ministérios, além de
representantes dos participantes do PIS e do Pasep.

III – ALTERAÇÕES NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Aqui faremos algumas considerações acerca das mudanças impostas pela

Constituição Federal de 1988 que repercutiram na arrecadação da contribuição para o PIS/Pasep.

Quando da instituição dos Programas de Integração Social (PIS) e de

Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), a arrecadação oriunda das contribuições a

eles destinadas era depositada, mensalmente, nas contas individuais dos respectivos trabalhadores,

situação alterada, posteriormente, com a promulgação da Carta Magna, que destinou os recursos

para outra finalidade, 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
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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. (grifamos)”

Além do seguro-desemprego e do abono salarial, a Constituição destina

40% da arrecadação da contribuição para o PIS/Pasep para aplicação em programas de

desenvolvimento econômico pelo BNDES (§ 1º do art. 239).

Também repercutem no tema aqui proposto os §§ 2º e 3º do art. 239

acima transcrito, a saber:

"§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de
saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento,
ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o caput deste artigo, para depósitos nas
contas individuais dos participantes."

“§ 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.”

Esses dois parágrafos merecerão um tratamento detalhado

oportunamente, uma vez que eles têm influência direta sobre o objeto deste estudo.

IV – FUNDO PIS/PASEP:REPERCUSSÕES DAS ALTERAÇÕES

CONSTITUCIONAIS E DESTINO DOS RECURSOS “NÃO SACADOS”

O § 2º do art. 239 trata, especificamente, do patrimônio acumulado pelos

trabalhadores nos Programas PIS/Pasep. São os seguintes os efeitos desse parágrafo sobre o

patrimônio:

• preserva as contas individuais já existentes antes da Constituição;

• veda a distribuição da arrecadação do Fundo PIS/Pasep nessas
contas individuais;

• mantém a remuneração (atualização monetária) do saldo das
contas preexistentes;
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• veda a criação de novas contas individuais para os
trabalhadores que ingressarem no mercado de trabalho a partir de então; e

• mantém os critérios de saque para as contas já existentes
quando da promulgação da Constituição, excluindo o saque por motivo de
casamento.

Em resumo, fica evidenciado que a situação anterior foi completamente
reformulada. Hoje, somente são possuidores de conta no Fundo PIS/Pasep os trabalhadores
que já integravam o Programa antes da Constituição Federal, ou seja, o depósito de
remuneração nas contas e as previsões de saque do Fundo de Participação unicamente se
aplicarão a esses trabalhadores que já faziam parte dos programas antes de outubro de 1988, pois,
após essa data, não foram mais criadas contas individuais.

Após a promulgação da Constituição, repita-se, foi dada uma destinação
diferente para a arrecadação do PIS/Pasep, acabando-se com o depósito de valores em contas
individuais. As contas existentes até aquela data foram mantidas, apenas deixando de ser
efetuados novos depósitos, isto é, desde novembro de 1988, as contas individuais não têm
recebido recursos oriundos da arrecadação do PIS/Pasep1.

Desde então, coexistem dois fundos distintos a partir do mesmo fato
gerador:

a) o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, criado em função
do texto constitucional, no qual é alocado o produto da arrecadação da contribuição
para o PIS/Pasep, tendo por finalidade pagar o seguro-desemprego e o abono salarial e
financiar programas de desenvolvimento econômico;

b) o Fundo de Participação PIS/Pasep.

Ao se fazer referência aos rendimentos do PIS/Pasep, bem como ao
saque do saldo disponível, somos remetidos, automaticamente, ao Fundo de Participação, pois
nele estão depositados os valores acumulados pelos trabalhadores em suas contas individuais no
decorrer dos anos.

O Fundo de Participação PIS/Pasep já existia antes da Constituição de
1988 e continua em vigor ainda hoje, competindo ao CDPIS/Pasep a sua administração. Há, no
entanto, uma alteração substancial em sua estrutura a partir da Constituição de 1988, pois, desde

                                                          
1 Quanto aos valores disponíveis nas contas individuais remanescentes, segundo dados da Secretaria-Executiva do
CDPIS/Pasep, subsistem em torno de 41 milhões de participantes com contas individuais ativas, enquanto o saldo
total do Fundo de Participação estaria por volta de 4,8 a 5 bilhões de reais. Dividindo-se um pelo outro, o saldo
médio de cada conta seria de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 120,00 (cento e vinte reais). O fato de se tratar de contas que
não recebem novos depósitos há mais de vinte anos, explica o saldo irrisório disponível em cada uma delas.
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então, ele não mais recebe depósitos nas contas individuais, mas apenas a remuneração das contas
já existentes, correspondendo a, no mínimo, anualmente, 3% de juros, além da atualização
monetária, equivalente ao rendimento da poupança2.

Portanto não há que se falar em rendimentos do PIS/Pasep não
sacados. Os rendimentos devidos serão depositados nas respectivas contas vinculadas, não
havendo perda para o titular. Uma vez implementada qualquer das hipóteses de movimentação, o
titular da conta poderá sacar todo o saldo disponível.3

V – DO ABONO SALARIAL

Outro ponto  objeto de questionamento é sobre a destinação dos
recursos do abono salarial não sacados pelos trabalhadores.

Preliminarmente, reitere-se que não se pode confundir a distribuição de
juros e do Resultado Líquido Adicional (RLA) nas contas individuais do Fundo PIS/Pasep com o
benefício do abono salarial.

Os fundamentos desse benefício são estabelecidos na própria
Constituição Federal, cujo § 3º do art. 239 determina que:

“§ 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.”

Esse parágrafo foi regulamentado, preliminarmente, pela Lei nº 7.859, de
25 de outubro de 1989, cuja ementa estabelecia o seguinte: “regula a concessão e o pagamento do abono
previsto no § 3º do art. 239 da Constituição Federal”. A lei, repetindo os termos da Constituição,

                                                          
2 É permitido ao CDPIS/Pasep aplicar o valor total disponibilizado no Fundo, viabilizando um maior rendimento
para os titulares das contas individuais. Do valor presentemente disponível, cerca de 90% encontra-se alocado no
Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES para investimentos de longo prazo (15 anos), o que possibilita
uma taxa de remuneração mais elevada. Ressalve-se que essa aplicação proporciona um rendimento extra ao Fundo
de Participação, o qual se denomina Resultado Líquido Adicional - RLA, apurado anualmente e dividido
igualitariamente pelas contas individuais, juntamente com os juros e atualização monetária. Quanto maior for a
remuneração do montante investido, maior será o ganho dos participantes
3 As hipóteses de saque em vigor são as definidas no § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro
de 1975, com a restrição imposta pelo § 2º do art. 239 da Carta de 1988, que excluiu o saque em razão de casamento,
a saber: aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular e, no caso de morte
do titular, liberação do saldo pelos herdeiros. Além dessas, temos outras hipóteses definidas em resoluções editadas
pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS/Pasep (CDPIS/Pasep): Resolução nº 02, de 17 de dezembro
de 1992, (portadores de AIDS); Resolução nº 01, de 15 de outubro de 1996, (acometidos de neoplasia maligna); e
Resolução nº 03, de 30 de junho de 1997, (beneficiários do Amparo Assistencial a Portador de Deficiência e do
Amparo Social do Idoso).
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enumerou as condições que deveriam ser atendidas pelos trabalhadores, cumulativamente, para
percepção do benefício (art. 1º, incisos I e II), a saber:

a) estar cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS/Pasep;

b) ter trabalhado com carteira de trabalho assinada para
empregadores contribuintes do PIS/Pasep ou ter sido nomeado efetivamente em cargo
público durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano base considerado para
a atribuição do benefício;

c) ter recebido remuneração mensal de até 2 salários mínimos
médios durante o período trabalhado.

Os artigos seguintes da lei (2º e 3º) determinam algumas medidas para
tornar operacional o pagamento do abono, que será feito pela Caixa Econômica Federal, quando
se tratar de trabalhador da iniciativa privada, e pelo Banco do Brasil, no caso de servidor público.

Posteriormente, tivemos a edição da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de
1990, que também repetiu as condições elencadas na Constituição Federal e na Lei nº 7.859/89
para o pagamento do benefício (art. 9º).

Convém ressaltar que, para a implementação do benefício, será
necessário, ainda, que os dados do trabalhador tenham sido corretamente informados na Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS) no ano base considerado, pois esse é o instrumento que o
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) tem para identificar os trabalhadores que têm direito
ao abono.

O § 3º do art. 239 da Carta Magna também determina o valor do abono
salarial, que corresponderá a um salário mínimo, vigente na data de pagamento.

Alguns dados4 relativos à situação do abono salarial podem ser
suscitados para dar maior subsídio ao tema tratado.

Assim, tendo por base o exercício financeiro 2008/20095, o MTE
informa, em dados preliminares atualizados até o dia 31 de janeiro deste ano, que foram
identificados 15.556.321 de trabalhadores com direito ao abono, sendo estimado um valor de R$
6.455.873.215,006 para quitação total. Desse total, foram pagos 14.632.742 abonos, já tendo sido
disponibilizados pelo FAT um total de R$ 5.938.974.693,42.

                                                          
4 A fonte dos dados a seguir apresentados é o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio do documento
“Abono salarial – Pis/Pasep. Exercício 2008/2009”.
5 O exercício financeiro 2008/2009 do abono salarial teve início em 1º de julho de 2008 e o encerramento será em 30
de junho de 2009. As orientações relativas ao pagamento constam da Resolução do Codefat nº 579, de 24 de junho
de 2008.
6 Os valores lançados no documento do MTE foram feitos com base no salário mínimo de R$ 415,00. Como o
abono salarial corresponde a um salário mínimo vigente na data do pagamento, e tendo em vista a sua elevação para
R$ 465,00, a partir de 1º de fevereiro de 2009, os valores finais certamente sofrerão um aumento.
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A taxa de cobertura em relação aos trabalhadores identificados e os
abonos pagos atingiu a marca de 94,06%, restando, ainda, um saldo de 923.579 abonos a serem
pagos, correspondendo a um valor estimado de R$ 383.285.285,00. Registre-se que os dados
divulgados foram atualizados até o dia 31 de janeiro, mas o prazo final para pagamento é o dia 30
de junho de 2009, o que significa dizer que há uma tendência de diminuição no número de
abonos não pagos.

Balanço 2008/2009¹

Total de abonos identificados 115.556.321

Valor estimado² R$ 6.455.873.215,00

Total de abonos pagos¹ 14.632.742

Transferências FAT¹ R$ 5.938.974.693,42

Taxa de cobertura¹ 94,06%

Abonos não pagos¹ 923.579

Valor estimado não pago¹-² R$ 383.285.285,00

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

¹ Dados preliminares atualizados até o dia 31/01/2009.

² Os valores estimados foram elaborados com base no salário mínimo de R$ 415,00. Como o valor do benefício leva em consideração o salário

mínimo vigente na data do pagamento (hoje, em R$ 465,00), haverá um aumento nos valores finais.

Quanto à taxa de cobertura, os dados do MTE demonstram um elevado
índice de pagamento do benefício. Como visto acima, a taxa, em nível nacional, atingiu o
percentual de 94,06%, até 31 de janeiro. O detalhamento por Regiões demonstra que o menor
índice de pagamento é o da Região Norte, com 92,7%, enquanto o maior é o da Região Nordeste,
com um índice de 97,19%. Entre as unidades federativas, o Estado campeão é o Ceará, com uma
taxa de cobertura de 99,18%. Já na ponta de baixo, apenas dois Estados têm índices inferiores a
90% de benefícios pagos: Mato Grosso, com 88,56%, e Roraima, com 88,44%.



10

Abono salarial PIS/Pasep / Exercício 2008-2009¹

Região Participantes

identificados²

Abonos

pagos²

Taxa de

cobertura

Valor total pago

(R$)

Participantes

não pagos

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

746.253

3.416.225

1.158.982

7.137.201

2.789.062

688.590

3.320.334

1.078.580

6.840.879

2.704.359

92,27%

97,19%

93,06%

95,85%

96,96%

280.629.755,84

1.351.439.372,68

439.530.840,43

2.769.558.531,36

1.097.816.193,11

57.663

95.891

80.402

296.322

84.703

Identificação

adicional³

308.598 0 0 0,00 308.598

Total Brasil 15.556.321 14.632.742 94,06% 5.938.974.693,42 923.579

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

¹ O exercício financeiro do abono salarial tem início em julho de um ano e término em junho do ano seguinte.

² O quantitativo de participantes e de abonos pagos são parciais, referindo-se ao período de 01/07/2008 a 31/01/09.

³ A identificação adicional refere-se aos abonos cuja Unidade da Federação não foi identificada.

A análise do período compreendido entre os exercícios financeiros de
2003/2004 e a estimativa para o período 2008/2009 mostra uma evolução de quase 100% no
número de abonos identificados e pagos. Assim, enquanto no período 2003/2004 foram
identificados 8.503.146 trabalhadores com direito à percepção do benefício e pagos 7.833.189, no
exercício 2008/2009 temos 15.556.321 identificados e 14.913.487 pagos. A taxa de cobertura
nesse período, no entanto, manteve-se praticamente estável, variando de 94,32%, em 2003/2004,
para 95,87% em 2008/20097.

                                                          
7 Os dados relativos a abonos pagos e taxa de cobertura no exercício 2008/2009, nesse caso, são estimativas
elaboradas pela Coordenação-geral do seguro-desemprego, abono salarial e identificação profissional para pagamento
até o final do calendário (30/06/2009).
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Exercício FinanceiroExecução

do Abono
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

8.305.146 9.559.247 10.238.389 11.751.968 14.189.277 15.556.321Ab. Ident.

Ab. Pg.¹ 7.833.189 9.008.192 9.668.788 11.145.463 13.536.665 14.913.487²

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

¹ Ab. Ident.: abonos identificados; Ab. Pg.: abonos pagos

² Dados estimados até o final do exercício (30/06/2009).

Taxa de cobertura do abono salarial

Exercício financeiro Taxa

2003/2004 94,32%

2004/2005 94,24%

2005/2006 94,44%

2006/2007 94,84%

2007/2008 95,40%

2008/2009¹ 95,87%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

¹ Dados estimados até o final do exercício (30/06/2009).

VI – DESTINAÇÃO DOS ABONOS NÃO SACADOS

Apesar da elevada taxa de cobertura no pagamento do abono, há que se
considerar a existência de uma taxa média de 5% de abonos não sacados, o que nos leva,
especificamente, ao questionamento feito no início deste estudo: qual a destinação dada aos
recursos dos abonos salariais não sacados?
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Consultando a página eletrônica do MTE, constatamos a seguinte
informação acerca do período de pagamento do abono:

“O pagamento do abono salarial tem início no 2º semestre de cada exercício e

vai até o 1º semestre do exercício seguinte, conforme calendário divulgado pelo Ministério do

Trabalho/Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT - através dos

agentes pagadores (CEF/BB).”

Já na página da CEF, responsável pelo pagamento do benefício para os
trabalhadores da iniciativa privada, as informações sobre o abono salarial vêm em forma de
perguntas e respostas. Quanto ao tempo em que o benefício fica à disposição do trabalhador, a
informação prestada é a seguinte:

“O benefício fica disponível o ano inteiro? Não. O exercício do PIS começa

sempre no mês de JULHO de um ano e termina no mês de JUNHO do ano seguinte. Consulte o

Calendário de Pagamentos do PIS.”

Além da CEF, o Banco do Brasil (BB) também é responsável pelo
pagamento do abono salarial, nesse caso, para os servidores públicos que implementem as
condições previstas em lei. A página eletrônica do BB, da mesma forma que a Caixa e o MTE, faz
menção ao efeito da ausência de saque pelo beneficiário, esclarecendo que:

“O participante que não efetuar o saque do abono salarial até o prazo-limite

fixado no calendário anual de pagamentos, perde o direito, não podendo recebê-lo no período de

pagamento seguinte e também não tendo o valor do abono salarial incorporado à sua conta individual.”8

Com base nessas informações, os órgãos da Administração Federal,
quando consultados sobre o destino dos abonos não pagos, dão notícia de que se o abono não
for sacado até o final do respectivo exercício financeiro, de acordo com o cronograma
estabelecido em resolução, deverá retornar ao FAT, perdendo, o trabalhador, dessa forma, o
direito ao benefício.

Diante desse fato, fomos em busca da sustentação legal para esse
procedimento.

VI.1 – DO ABONO SALARIAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/75

Com a unificação dos fundos, que se deu com a edição da Lei
Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, conforme já mencionado, tivemos a primeira
                                                          
8 A informação pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico:
http://www.bb.com.br/portalbb/page100,110,4551,11,0,1,3.bb?codigoMenu=1040&codigoNoticia=1959&codigoR
et=1046.
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referência ao pagamento do abono salarial, sem que fosse, contudo, adotada essa denominação.
Assim, o caput do art. 2º da Lei Complementar manteve os critérios relativos à participação dos
trabalhadores na arrecadação da contribuição, com o depósito dos valores nas contas individuais,
enquanto o parágrafo único disciplinava o pagamento do “abono”, verbis:

“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 nº 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.” (grifamos)

As diferenças em relação aos critérios atuais do abono são o salário
médio mensal percebido pelo trabalhador para fazer jus ao benefício, que era de 5 salários
mínimos regionais e hoje é de dois salários mínimos, e a forma como ele era pago. Antes, o
salário mínimo era depositado na conta individual e, atualmente, é feito o saque pelo beneficiário.

Essa última distinção é facilmente explicada, uma vez que, após 1988,
apenas subsistem as contas individuais de quem já integrava o sistema PIS/Pasep, não mais tendo
sido criadas novas contas. Assim sendo, não há possibilidade material de se efetivar depósito em
relação a quem entrou no mercado formal de trabalho após o advento da atual Constituição.

Além do parágrafo único do art. 2º, há uma outra menção ao pagamento
de um salário mínimo na Lei Complementar, na forma estabelecida no § 3º do art. 4º. O caput
desse artigo considera as importâncias depositadas nas contas individuais inalienáveis,
impenhoráveis e, com exceção das hipóteses de saque9 relacionadas no § 1º, indisponíveis. O § 2º,
por sua vez, faculta a retirada dos rendimentos correspondentes aos juros e ao Resultado Líquido
Adicional (RLA)10 ao final de cada exercício financeiro. Por fim, o § 3º praticamente repete o
parágrafo único do art. 2º, para estabelecer o seguinte:

                                                          
9 As hipóteses de saque discriminadas em lei são: aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma e
invalidez do titular da conta. No caso de morte do titular, o saldo será pago aos dependentes. Ressalve-se que a
movimentação do saldo em função do casamento do titular foi excluída pelo art. 239 da Constituição Federal.
10 O RLA é o resultado das aplicações dos recursos depositados no Fundo de Participação PIS/Pasep, administrados
pelo Conselho Diretor.
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“Art. 4º .............................................

§ 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

facultada, 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.”

Em ambas as hipóteses, o participante deveria estar cadastrado nos
Programas há mais de cinco anos e receber salário médio mensal inferior a 5 salários mínimos
regionais, ao final de cada exercício financeiro. Há, no entanto, três distinções claras entre os
pagamentos previstos no parágrafo único do art. 2º e no § 3º do art. 4º.

A primeira distinção era quanto ao caráter do pagamento, pois enquanto
o benefício do parágrafo único do art. 2º era uma obrigação (é assegurado), o do § 3º do art. 4º
era facultativo (será facultada).

A segunda diferença era quanto à forma do pagamento. No primeiro
caso, o benefício era depositado na conta individual, enquanto no segundo, o salário mínimo era
retirado pelo participante.

Por último, o parágrafo único do art. 2º refere-se, em sua parte final, à
disponibilidade de recursos. Já o § 3º do art. 4º condiciona o pagamento à disponibilidade de
suas contas individuais.

Em resumo, o pagamento do salário mínimo do art. 2º parece-nos tratar-
se de uma obrigação em relação aos participantes do Programa PIS/Pasep cadastrados há mais de
cinco anos e com um salário mensal equivalente a até cinco salários mínimos regionais. O
benefício era depositado na conta individual do trabalhador, desde que houvesse recurso
disponível no Fundo de Participação. Além disso, como o benefício passava a integrar o saldo da
conta individual, o beneficiário somente poderia lançar mão desse recurso quando fosse
implementada uma das condições de saque, relacionadas no § 1º do art. 4º da Lei Complementar
nº 26/75.

Por outro lado, em relação ao benefício previsto no § 3º do art. 4º, caso
o participante desejasse percebê-lo (será facultada) exigia-se, igualmente, que os participantes do
Programa PIS/Pasep estivessem cadastrados há mais de cinco anos e percebessem um salário
mensal equivalente a até cinco salários mínimos regionais. Porém o benefício equivalia à diferença
entre “a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3º”11, na forma

                                                          
11 As alíneas b e c do art. 3º da Lei Complementar nº 26/75 preveem o seguinte:
“Art. 3º .........................................
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estabelecida no § 2º do art. 4º, e o valor para inteirar o salário mínimo regional (retirada
complementar). Ademais, o parágrafo instituía um outro limite, que é o saldo disponível na conta
individual (respeitadas as disponibilidades de suas contas individuais), ou seja, o benefício
somente seria pago na eventualidade de haver recursos suficientes na conta.

Outro aspecto que também repercute no tratamento dado ao abono
salarial atualmente é a definição do exercício financeiro do Fundo PIS/Pasep. Quando da
regulamentação da Lei Complementar nº 26/75, que se deu por intermédio do Decreto nº 78.276,
de 17 de agosto de 1976, ficou estabelecido que o exercício financeiro corresponderia ao período
entre o dia 1º de julho de cada ano e o dia 30 de junho do ano subsequente. Assim determinava o
art. 8º do referido Decreto, verbis:

“Art. 8º O exercício financeiro do Fundo de Participação PIS/PASEP

corresponde ao período de 1º de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente.”

O Decreto nº 78.276/76 foi revogado pelo Decreto nº 4.751, de 17 de
junho de 2003, em função das alterações promovidas pela Constituição Federal sobre o
PIS/Pasep. Com isso, foram retiradas as referências às contas individuais e, em consequência, as
disposições acerca do pagamento do salário mínimo. Entretanto o novo decreto manteve a
mesma periodicidade do exercício financeiro do PIS/Pasep, nos termos do seu art. 6º,
periodicidade essa adotada em relação ao abono salarial atual:

“Art. 6º O exercício financeiro do PIS/PASEP corresponde ao período de 1º

de julho de cada ano a 30 de junho do ano subseqüente.”

Feitas essas considerações preliminares sobre o Programa PIS/Pasep,
retornemos ao questionamento sobre a destinação dos recursos não sacados do abono salarial.
Essa pergunta pode ser dividida em duas questões distintas.

VI.2 – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS NÃO SACADOS DO ABONO: RETORNO
AO FAT

A primeira questão pode ser respondida de forma objetiva: os recursos
para o pagamento dos benefícios não sacados até o final do respectivo exercício financeiro devem
retornar ao FAT. Essa é uma consequência lógica que está regulamentada na Resolução Codefat
nº 579, de 24 de junho de 2008, que “disciplina o pagamento do abono salarial referente ao exercício de
2008/2009”. É o que se conclui da análise do art. 7º12, verbis:

                                                                                                                                                                                     
b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido;
c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS/PASEP, deduzidas as despesas
administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.”
12 Ressalve-se que esse artigo consta de todas as resoluções que disciplinam o pagamento do abono salarial, expedidas
a cada exercício financeiro.
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“Art. 7º O agente pagador prestará contas dos recursos recebidos, devolvendo,
até 31.07.2009, o eventual saldo de recursos, apresentando a documentação pertinente até 01.09.2009.

Parágrafo único. Ultrapassado o prazo estabelecido, o saldo de recursos será
remunerado conforme disposto no § 2º do art. 5º desta Resolução.”

Como o próprio nome diz, a CEF e o BB são meros “agentes
pagadores”. O FAT apenas aloca os recursos para o pagamento do benefício. Na hipótese de o
abono não ser sacado pelo beneficiário no prazo estabelecido no cronograma, os recursos
deverão retornar à origem.

VI.3 – ABONO NÃO SACADO NO EXERCÍCIO PELO TRABALHADOR:
PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA?

A segunda questão, por sua vez, é no sentido de saber se o trabalhador
que implementou as condições poderá sacar o benefício mesmo após o prazo final instituído no
cronograma (no exercício atual, 30 de junho de 2009). Ao contrário da questão anterior, essa não
será respondida tão facilmente.

Os órgãos responsáveis pelo pagamento do abono (CEF e BB), como já
tivemos oportunidade de mencionar, defendem o entendimento de que o trabalhador que não
sacar o benefício dentro do prazo estipulado no cronograma perderá o direito a percebê-lo, o que
está dito de forma categórica na página eletrônica do BB transcrita alhures e que convém repetir
nesta oportunidade:

“O participante que não efetuar o saque do abono salarial até o prazo-limite
fixado no calendário anual de pagamentos, perde o direito, não podendo recebê-lo no período de
pagamento seguinte e também não tendo o valor do abono salarial incorporado à sua conta individual.”
(grifamos)

Diante dessa afirmativa, surge a questão sobre qual instituto se aplicaria à
hipótese aqui tratada: a decadência ou a prescrição? Apesar de ambas as figuras envolverem a
omissão do interessado em exercer um direito seu, há elementos que as distinguem.

Em um primeiro momento, parece-nos que o caso em exame – não
exercício do direito ao saque do abono salarial –  se trataria de um prazo decadencial, por
envolver o perecimento do direito pelo decurso de prazo.

Todavia, aprofundando a análise dos temas decadência e prescrição,
apesar de não ser este o objeto do presente estudo, notamos que o assunto sempre foi objeto de
muitas dúvidas tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Com vistas a reduzir as controvérsias,

                                                                                                                                                                                     
Agnelo Amorim Filho. Critério cientifico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis.

http://www.ccj.ufsc.br/~petdir/artigos/CRITERIO_CIENTIFICO_PARA_DISTINGUIR_A_PRESCRICAO_DA_DECADENCIA_E_PARA_IDENTIFICAR_

AS_ACOES_IMPRESCRITIVEIS.htm
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Agnelo Amorim Filho elaborou artigo, que se transformou em paradigma da matéria, intitulado
“Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações
imprescritíveis”.13 Após dissertar sobre a classificação dos direitos e das ações, bem como acerca
dos fundamentos e efeitos da prescrição e da decadência, o ilustre professor apresenta um “critério
dotado de bases científicas” que permite identificar as ações sujeitas a prescrição ou a decadência e as
ações imprescritíveis. Suas conclusões foram as seguintes:

“1ª) - Estão sujeitas a prescrição (indiretamente, isto é, em virtude da
prescrição da pretensão a que correspondem): - todas as ações condenatórias, e somente elas;

2ª) - Estão sujeitas a decadência (indiretamente, isto é, em virtude da
decadência do direito potestativo a que correspondem): - as ações constitutivas que têm prazo especial de
exercício fixado em lei;

3ª) - São perpétuas (imprescritíveis): - a) as ações constitutivas que não têm
prazo especial de exercício fixado em lei; e b) todas as ações declaratórias.

Várias inferências imediatas podem ser extraídas daquelas três proposições.
Assim: a) não há ações condenatórias perpétuas (imprescritíveis), nem sujeitas a decadência; b) não há
ações constitutivas sujeitas a prescrição; e c) não há ações declaratórias sujeitas a prescrição ou a
decadência.”

Essa tem sido a linha adotada, majoritariamente, pelos doutrinadores e
pela jurisprudência. No mesmo sentido, podemos citar Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald, para os quais:

“De maneira bem clara: a prescrição atinge os direitos armados com a
pretensão (que são os direitos subjetivos), enquanto a decadência ou caducidade fulmina os direitos sem
pretensão (os direitos potestativos).”14

Já para Gustavo Kloh Muller Neves:

“Assim, prevaleceu o entendimento de que a prescrição consiste na consolidação,
pelo decurso do tempo, de uma lesão a um direito subjetivo, e que a decadência representa a extinção,
pelo decurso do tempo, de um direito potestativo.”15

Em linhas gerais, e muito sinteticamente, podemos dizer que o direito
subjetivo compreende aqueles direitos cuja finalidade é a obtenção de um bem por intermédio de
uma prestação positiva – dar ou fazer – ou negativa – abster-se, enquanto os direitos potestativos
implicam uma declaração de vontade sobre situações jurídicas de outras pessoas,

                                                          
13 Agnelo Amorim Filho. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações
imprescritíveis. RT 1997, vol 86, nº 744, outubro.
14 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. Direito Civil, Teoria geral, 6ª ed. Editora Lúmen Júris, RJ, 2007. p.
578
15 Gustavo Kloh Muller Neves. A parte geral do novo Código Civil, Gustavo Tepedino (coordenador) Prescrição e
decadência no Código Civil. Ed. Renovar, RJ, 2ª edição, 2003. p. 428
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independentemente da manifestação de vontade delas, e até mesmo contra a vontade, e sem
corresponder a uma prestação. São os potestativos, por definição, direitos sem pretensão. Em
conformidade com os já citados Farias e Rosenvald:

“Sob um determinado prisma, é possível afirmar que a prescrição diz respeito
aos direitos subjetivos patrimoniais (aqueles que trazem consigo a possibilidade de que o titular exija de
alguém um determinado comportamento). Por isso, a prescrição fulmina a pretensão de
exigir o comportamento economicamente apreciável. Submete-se à prescrição, por
exemplo, o crédito. A outro giro, a decadência concerne aos direitos potestativos, que, por essência, não
possuem pretensão, já que não podem ser objeto de violação. A decadência, assim, refere-se àqueles
direitos cujo exercício depende, tão-somente, do próprio titular, como, e.g., reclamar vícios redibitórios ou
anular um contrato por vício de vontade. Fulmina o próprio direito.”16 (grifamos)

Além disso, as conclusões assentadas por Agnelo Amorim indicam que
somente as ações condenatórias estão sujeitas à prescrição, enquanto as ações constitutivas com
prazo de exercício fixado em lei estão sujeitas à decadência.

As ações condenatórias são aquelas que impõem uma prestação, positiva
ou negativa, do réu. Já as ações constitutivas, ao contrário, não pressupõem a lesão a um direito e
não exigem uma prestação do réu, mas apenas reclamam a “formação, modificação ou extinção
de um estado jurídico”; em verdade, não são instrumentos para se restaurar um direito
prejudicado.

Feitas essas considerações preliminares, há que se retornar ao
questionamento sobre qual dos institutos deve ser aplicado à perda do direito ao saque do abono
salarial.

Entendemos que a eventual recusa dos agentes públicos em permitir o
saque do abono pelo trabalhador após o término do exercício financeiro gera uma pretensão de
natureza econômica, ou, por outros termos, um direito subjetivo patrimonial. Assim sendo, a
matéria, a nosso ver, submete-se à prescrição, e não à decadência.

VI.4 – PERDA DO ABONO: PREVISÃO LEGAL

De qualquer sorte, tenha o prazo aqui tratado natureza prescricional ou
decadencial, o certo é que qualquer dos institutos exige previsão expressa em lei, requisito esse
não observado quanto ao prazo final para pagamento do abono salarial, conforme já foi
observado.

Vale mencionar a lição de Farias e Rosenvald, quando dizem que:

                                                          
16 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. Direito Civil, Teoria geral, 6ª ed. Editora Lúmen Júris, RJ, 2007. p.
577/578
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“Obviamente, tanto os prazos de decadência, quanto os de prescrição devem
estar expressamente previstos em lei. Aliás, em regra, somente a lei é que pode fixar tais prazos, uma
vez que os seus efeitos extinguem o direito ou obstam o exercício deste.”17

Ocorre que não há na legislação que serve como base para o
pagamento do abono qualquer referência expressa quanto à perda do benefício, quando
não sacado ao término do exercício financeiro pelo trabalhador. A começar pela própria
Constituição Federal, que assegura o pagamento de um salário mínimo anual, mas que não
menciona um prazo específico para implementação do benefício (§ 3º do art. 239).

Mas, ainda que não conste da Carta Magna, a previsão da perda do
direito após decorrido um determinado prazo poderia estar consignada em legislação ordinária.
Contudo também não verificamos tal imposição nas leis que regulamentam o abono salarial, seja a
Lei nº 7.859/89, seja a Lei nº 7.998/90.

Poder-se-ia argumentar que a Lei nº 7.998/90 confere competência ao
Codefat para “propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao seguro-desemprego e ao abono salarial e
regulamentar os dispositivos desta Lei no âmbito de sua competência” (art. 19, V) e que, por isso, a matéria
poderia ser disciplinada em portaria ou em resolução. Porém, a partir de pesquisa efetivada,
igualmente não constatamos a existência de instrumentos normativos dispondo sobre a matéria.
De qualquer sorte, a prescrição e a decadência não se presumem, devendo estar expressamente
previstas em lei.

Como dito previamente, ao regulamentar o abono salarial após a
Constituição Federal, o legislador tomou como modelo a previsão de pagamento do salário
mínimo constante da Lei Complementar nº 26/75. Ali, por exemplo, já se exigia o cadastramento
do beneficiário há mais de cinco anos no Fundo PIS/Pasep como um dos requisitos para
percepção do benefício18. Mas dessa legislação tampouco consta dispositivo prevendo a perda do
benefício pelo trabalhador pelo simples fato de que, naquela época, o salário mínimo devido ou
era depositado nas respectivas contas vinculadas19 (parágrafo único do art. 2º) ou, então, o
complemento do salário mínimo era retirado do saldo disponível na conta (§ 3º do art. 4º). Uma
vez que essas contas não mais subsistiram após 1988, impossibilitando o depósito em conta
individual, entendeu-se, por extensão, que, não havendo o saque, o trabalhador perderia o direito
ao abono salarial.

É certo que o benefício não pode ficar à disposição do beneficiado
indeterminadamente, mas, por outro lado, não é admissível que a administração pública imponha
um prazo definitivo, após o qual não possa o interessado fazer valer o seu direito, sem que haja
qualquer previsão legal.
                                                          
17 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. Direito Civil, Teoria geral, 6ª ed. Editora Lúmen Júris, RJ, 2007. p.
578
18 Interessante notar que o texto do inciso II do art. 1º da Lei nº 7.859/89 faz menção expressa, entre parênteses, ao
“art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975”, demonstrando uma técnica legislativa inusual.
19 Reitere-se que os valores depositados nas contas somente estariam à disposição quando da implementação de um
dos critérios de saque.
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De fato, conforme os ensinamentos de Orlando Gomes20, “dentre os
acontecimentos naturais ordinários, o decurso do tempo é dos que maior influência exercem nas relações jurídicas”,
para, mais adiante, complementar que “a prescrição é o modo pelo qual um direito se extingue em virtude da
inércia, durante certo lapso de tempo, do seu titular, que, em conseqüência, fica sem ação para assegurá-lo”. Diz
mais:

“Para ocorrer, a prescrição requer: a) inércia do titular; b) o decurso do tempo.
É preciso que o titular do direito não o exerça e que a inatividade se prolongue por algum tempo.
Transcorrido o prazo no qual o direito deve ser exercido, sem que seu titular pratique qualquer ato para
conservá-lo, a lei o declara extinto, por via de conseqüência, trancando a ação judicial de que
poderia ele se ter valido para conservá-lo.” (grifamos)

A leitura acima permite o entendimento de que o prazo para saque do
abono salarial poderia estar condicionado ao final do exercício financeiro. No entanto, para que
tal procedimento seja possível, é imprescindível que a lei, e somente ela, preveja o termo final
para saque do benefício, pois, segundo Orlando Gomes, “somente a lei que tem autoridade para declarar
imprescritível um direito”. E, como visto, não há ordenamento jurídico prevendo esse termo.

VI.5 – QUAL O PRAZO PRESCRICIONAL APLICADO À MATÉRIA?

O caso em exame permite-nos imaginar, ao menos, duas hipóteses: ou a
lei passa a definir, expressamente, que o trabalhador terá até o final do exercício financeiro (ou
outro prazo qualquer) para receber o abono, ou dever-se-á adotar outro critério, tomando-se
como referência algum prazo vigente. Nesse particular, algumas possibilidades poderiam ser
adotadas.

Parece-nos incontroverso que o pagamento do abono salarial tem
natureza trabalhista, uma vez que se trata de um benefício pago quando comprovada a qualidade
de empregado do beneficiário, ou seja, o direito ao abono deriva de um contrato de trabalho,
submetendo-se a questão à Justiça do Trabalho.

Uma primeira sugestão, portanto, seria adotar-se o prazo prescricional
para ajuizamento de ação trabalhista, nos termos estabelecidos no inciso XXIX do art. 7º da
Constituição, ou seja, cinco anos na constância do contrato ou dois após o seu término, verbis:

“Art. 7º ........................................

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com
prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a
extinção do contrato de trabalho.”

                                                          
20 Gomes, Orlando. Introdução ao direito civil, 8ª ed. Ed. Forense. Rio de Janeiro. p. 420/433
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Essa questão foi examinada em acórdão exarado pelo TRT da 14ª
Região21, a partir do ajuizamento de ação em que se solicitava o pagamento de “indenização do
PIS/PASEP” pelo descumprimento das obrigações constantes da legislação (cadastramento no
Programa e entrega do RAIS). O recorrente defendeu a tese de que se tratava de uma indenização
civil, aplicando-se, nesse caso, a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do Código
Civil.

Ao apreciar essa questão, a relatora do processo pronunciou-se pela
aplicação da prescrição trabalhista, lançando os seguintes fundamentos em seu voto para defender
seu ponto de vista:

“2.2.2 DA INDENIZAÇÃO DO PIS/PASEP

O Município postula a reforma da sentença no tópico que o condenou a
indenização do PIS/PASEP nos anos de 2000 a 2003, ao entendimento de que é aplicável à espécie a
prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e não a prescrição qüinqüenal, por ser
dotada a referida indenização de natureza civil, e não daquela própria de um direito trabalhista. Aduz
ainda que não pode prosperar a condenação em tela, visto que realizou todas as suas obrigações enquanto
empregador, posto que promoveu o cadastramento do obreiro e entregou anualmente a RAIS.

O pagamento do PIS/PASEP se revela exigível a partir da existência de um
prévio contrato de trabalho. Nesses termos, sendo essa parcela decorrência imediata de uma relação
laboral, inevitavelmente ela é verba que se apresenta com feição indubitavelmente justrabalhista.

Dessarte, uma vez assentado que o PIS/PASEP se trata de
direito imanente ao contrato de trabalho, e considerando que não existe outro
diploma normativo que preveja regra especial acerca do prazo prescricional a que
se submete esse instituto jurídico, é de ser atraída à circunstância, a norma
genérica que se encontra insculpida no art. 7º, XXIX, da CRFB/88.” (grifamos)

Contudo o tema PIS/Pasep distingue-se entre a matéria decorrente do
contrato de trabalho (aspecto trabalhista) e aquela que envolve a cobrança das contribuições
devidas pelos empregadores (aspecto fiscal).

O aspecto trabalhista surge quanto às obrigações dos empregadores, que
são cadastrar o empregado no Programa e entregar a RAIS no prazo estipulado.

Os reflexos fiscais, por sua vez, são aqueles que envolvem o pagamento
da contribuição que as pessoas jurídicas devem fazer na forma da lei. Esse aspecto ultrapassa o
interesse do presente trabalho, mas, ainda assim, cabe acrescer que, segundo informações da
Receita Federal, o prazo de decadência para constituição de créditos do PIS/Pasep extingue-se
após dez anos contados “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
                                                          
21 O acórdão pode ser consultado na íntegra no seguinte endereço eletrônico:
http://www.trt14.jus.br/acordao/Nov_05/Data23_11/00050.2005.421.14.00-7_RO.pdf.
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constituído; ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento do
crédito tributário anteriormente efetuado”, enquanto o prazo para ação para cobrança de créditos
também prescreve em dez anos.22

Esse prazo é o mesmo que consta do Decreto-Lei nº 4.524, de 17 de
dezembro de 1983, que, em seu art. 10, determina que “a ação para cobrança das contribuições devidas ao
PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento”23.

A distinção em relação aos aspectos trabalhistas e tributários fica bem
evidenciada nas ementas abaixo, prolatadas pelo TST, verbis:

"PRESCRIÇÃO - PIS. O CADASTRAMENTO NO PIS - Plano de
Integração Social, por ser decorrente do contrato de trabalho, é uma obrigação de índole laboral. Em
assim sendo, está sujeita à prescrição trabalhista e não àquela disposta no art. 10 do Decreto-Lei nº
2052/83, alusiva a débitos para com o programa, haja vista não ter a verba indenizatória natureza
fiscal. Revista parcialmente conhecida e provida.24."

"PRESCRIÇÃO - INDENIZAÇÃO - PIS. Reclamação que vise a
indenização decorrente do não cadastramento do PIS está sujeita a prescrição trabalhista, e não àquela
referida no artigo dez do Decreto-lei dois mil e cinqüenta e dois de oitenta e três, alusiva a débitos para
com o programa.25"

Acórdão lavrado pelo TRT da 23ª Região também abordou a questão,
trazendo no voto da relatora uma interessante abordagem que resume o entendimento de nossos
tribunais trabalhistas acerca do duplo aspecto relacionado à contribuição para o PIS:

“No que concerne a contribuição ao PIS a matéria deve ser analisada sob dois
prismas. O primeiro refere-se a ação interposta para cobrança das contribuições devidas e o segundo à
ação versando indenização pelo prejuízo sofrido pelo não cadastramento.

Em se tratando de contribuições propriamente ditas, tal obrigação possui
natureza parafiscal, desta forma, aplica-se o disposto no Decreto-lei supramencionado, porquanto não
constitui verba decorrente diretamente da relação de emprego.

                                                          
22 A fundamentação legal utilizada para justificar esses prazos era o art. 45 da Lei nº 8.212, de 1991, que previa prazo
de dez anos para a Seguridade Social apurar os seus débitos. Ocorre que esse artigo (assim como o art. 46 – direito
para cobrar os débitos da Seguridade Social) foi considerado inconstitucional pelo STF sob o argumento de que os
temas “prescrição” e “decadência”, no âmbito tributário, somente podem ser disciplinados por lei complementar. Em
conclusão, decidiu-se que devem ser aplicados os prazos anteriormente vigentes, no caso, o prazo quinquenal
estabelecido no Código Tributário Nacional – CTN. (RE nº 556.664). Vale ressalvar que os referidos arts. 45 e 46
foram expressamente revogados pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008.
23 Parece-nos que, diante da decisão do STF no RE nº 556.664, acima citada, esse artigo poderá ser considerado
inconstitucional, pois o prazo de dez anos foi estabelecido em um ordenamento que equivale a lei ordinária, além de
dispor sobre contribuição que tem natureza tributária.
24 Tribunal Superior do Trabalho; 19/05/1999; Recurso de Revista; nº 311665; ano: 1996; Órgão Julgador - Quinta Turma; DJ
13-08-1999, pág.: 307; Ministro Antônio Maria Thaumaturgo Cortizo.
25 Tribunal Superior do Trabalho; acórdão n.º 1750; decisão: 09 11 1992; Recurso de Revista n.º 39427 ano: 1991; Orgão Julgador -
Quinta Turma; DJ 19 02 1993, Pág.: 2203; Relator Juiz Convocado Humberto Grillo.
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Todavia a Jurisprudência da Corte Superior tem entendido que a indenização
pelo não cadastramento no PIS – Plano de Integração Social, por ser verba de caráter indenizatório, não
possui natureza fiscal, assim, por decorrer do contrato de trabalho constitui uma obrigação de índole
laboral, estando, por esse motivo, sujeita a prescrição disposta na Constituição Federal e não àquela
prevista no artigo 10 do Decreto-Lei 2.052/83 referente apenas aos débitos para com o programa.”26

Os acórdãos deixam bem nítida a diferença entre as atribuições
decorrentes do PIS/Pasep: empregador, na relação empregatícia, e pessoa jurídica, no pagamento
da contribuição.

Nesse contexto, se o impedimento de o empregado receber o abono
salarial decorrer da inércia do empregador, seja pela ausência de cadastro no PIS/Pasep seja pela
não entrega da RAIS no prazo legal, ser-lhe-á imputada, em favor do empregado, uma multa pelo
descumprimento de preceito legal. Esse entendimento fica mais claro quando da leitura das
seguintes ementas, proferidas pelo TRT da 7ª Região (Ceará)27:

“PIS. INDENIZAÇÃO PELO NÃO-CADASTRAMENTO.
DEVIDA - Comprovado que o empregador, sem qualquer razão legal e/ou jurídica, deixou de
cadastrar, oportunamente, seu empregado no PIS, deverá ser condenado, em caso de lesão, pelo
pagamento da indenização respectiva (Improvido o Recurso Oficial e parcialmente provido o Voluntário
da Reclamante).” (Ac. nº 2230/02 Julg.: 20.06.02 TRT nº 1456/02 Publ. DOJT/7ªRG:
17.07.02 Rel. Juiz: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde. UNANIMIDADE)

 “PIS/PASEP. CADASTRAMENTO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações
que visam a obter o cadastramento e a indenização respectiva pela omissão patronal (Recursos Oficial e
Voluntário providos).” (Ac. nº 2605/02 Julg.: 31.07.02. TRT nº 1231/02 Publ.
DOJT/7ªRG: 26.08.02 Rel. Juiz: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde.
UNANIMIDADE)

Em face das reiteradas decisões proferidas pelos tribunais trabalhistas
quanto à matéria, o Tribunal Superior do Trabalho adotou a Súmula nº 300, que estabelece:

“Competência da Justiça do Trabalho. Cadastramento do PIS. Compete à
Justiça do Trabalho processar e julgar ações de empregados contra empregadores, relativas ao
cadastramento no Plano de Integração Social (PIS).”

Todavia, além desses dois aspectos abordados, podemos suscitar um
terceiro, que vem a ser a consequência do não saque do abono no respectivo exercício financeiro
pelo beneficiário devidamente identificado. Nessa hipótese, o empregador/pessoa jurídica
                                                          
26 TRT 23ª Reg. RO nº 01207.2001.005.23.00-7. Relator: Juiz Bruno Weiler. A íntegra do acórdão pode ser
consultada no endereço eletrônico http://www.trt23.gov.br/acordaos/2002/Pb0223/RO011207.htm.
27 Ementas coletadas no Boletim de Jurisprudência, da Justiça do Trabalho do Ceará, encontradas no endereço
eletrônico http://www.trt7.gov.br/boletim/2_semestre_02/BJ%202-2002.pdf.
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cumpriu as suas obrigações (cadastrou o empregado, entregou a RAIS e efetuou a contribuição
para o PIS/Pasep dentro dos prazos específicos), o empregado foi identificado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, constando, portanto, da relação de beneficiários do abono, mas, por algum
motivo, o trabalhador não efetivou o saque de seu benefício nas agências bancárias dentro do
cronograma de pagamento.

Como visto alhures, os órgão pagadores do abono defendem a perda do
direito ao saque nessa situação, posição contra a qual nos insurgimos. Como temos defendido ao
longo deste trabalho, entendemos que essa posição é arbitrária, uma vez que não possui
sustentação legal. Porém ela não se submete a nenhum dos dois aspectos acima suscitados.

Nesse particular, estamos nos referindo ao não pagamento do abono
após o fim do exercício financeiro. Como essa obrigação – pagar – pertence à União Federal, a
prescrição não pode correr contra o empregador28. Trata-se, na verdade, de um crédito do
beneficiário contra a Fazenda Pública e, nesse caso, há que se definir qual o prazo prescricional a
ser adotado.

Em relação à execução contra a Fazenda Pública, vigora, ainda, o
Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 193229, que “regula a prescrição quinquenal”. O art. 1º desse
ordenamento jurídico estabelece o seguinte:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Complementando esse decreto, foi editado o Decreto-Lei nº 4.597, de 19
de agosto de 1942, que “dispõe sobre a prescrição das ações contra a Fazenda Pública e dá outras
providências”. Determina o seu art. 2º que:

“Art. 2º O decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a
prescrição qüinqüenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais,
criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de
lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.”

Em conclusão, verificamos que qualquer direito de ação,
independentemente de sua natureza, contra a Fazenda Pública, federal, estadual ou municipal,
assim como contra as autarquias e entidades ou órgãos paraestatais, prescreve em cinco anos,
salvo se houver lei específica determinando outro prazo.
                                                          
28 Reiterando que, nessa situação, estamos considerando que o empregador cadastrou o empregado e entregou a
RAIS no prazo legal, constando, o empregado, da relação de beneficiários elaborada pelo MTE.
29 Este decreto versa sobre matéria própria de lei, fundamentado no Decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 1930,
que instituiu o Governo Provisório e que determinou que os atos dele emanados “constarão de decretos expedidos
pelo Chefe do mesmo Governo e subscritos pelo ministro respectivo”. Foi recepcionado como lei ordinária.
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A questão relativa ao direito ao saque do abono após o término do
exercício financeiro têm sido objeto de apreciação pelo Judiciário. Nesse sentido, a decisão abaixo
mencionada nos traz vários elementos que confirmam algumas conclusões aqui lançadas, verbis:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SAQUES DE DEPÓSITO
DE ABONO SALARIAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS.
RESOLUÇÃO Nº 253/2001. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO.

1. A Resolução nº 253/2001, que regula o pagamento do Abono Salarial
referente ao exercício de 2001/2002, disciplina expressamente o cronograma de liberação de pagamento.
Contudo, esse critério organizativo da administração não pode chegar ao extremo de fulminar o direito
dos trabalhadores ao recebimento das parcelas do abono ao PIS.

2. Muito embora a administração pública esteja vinculada ao princípio da
legalidade, como salientou a União, não se pode perder de vista que a razoabilidade também norteia a
atividade administrativa. Ademais, a Resolução 284 do Ministério do Trabalho, que regula o
pagamento do Abono Salarial, inobstante conter previsão expressa de que eventuais saldos de recursos
deverão ser devolvidos aos cofres públicos, em nenhum momento disciplinou a extinção do direito do
trabalhador em caso de perda de prazo previsto no cronograma.

3. Apelação improvida.”30

O primeiro deles refere-se à competência para apreciação da matéria. Em
outro momento, discorremos que a obrigação de pagar o benefício é da União e, portanto, a
competência para processar e julgar eventual ação que reclame o pagamento do abono após o
final do exercício é da Justiça Federal. E assim tem sido. A 1ª Instância Federal é que tem
examinado as ações com esse objeto, estando a fase recursal sujeita à apreciação dos Tribunais
Regionais Federais.

Outro aspecto é o que se refere à perda do benefício pelo trabalhador
que não implemente o seu direito ao saque dentro do calendário estipulado em resolução31. A
decisão deixa claro que há que se adotar um critério para o pagamento, no caso, o cronograma,
mas acrescenta que esse critério “não pode chegar ao extremo de fulminar o direito dos
trabalhadores ao recebimento das parcelas do abono ao PIS”. Além disso, conclui no
sentido de que a resolução que disciplina o pagamento do abono “em nenhum momento
disciplinou a extinção do direito do trabalhador em caso de perda de prazo previsto no
cronograma”.

                                                          
30 TRF 4ª Região. AC nº 2004.72.02.002129-0/SC. Rel.: Juiz JAIRO GILBERTO SCHAFER, 4ª Turma. DOE
29/04/2008. A decisão pode ser consultada na íntegra no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/jurisjud/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=2199150
31 A decisão refere-se à Resolução nº 253, de 2001, mas, como já dissemos antes, essas resoluções são editadas
anualmente e têm, na prática, repetidos os seus termos.
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No mesmo sentido da ementa acima transcrita é a decisão proferida pelo
TRF da 5ª Região, especialmente quanto à ausência de previsão legal determinando a perda do
direito ao benefício quando não sacado dentro do respectivo exercício financeiro:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. LIBERAÇÃO DOS
VALORES DE ABONO SALARIAL DO PIS. PERDA DO PRAZO PARA SAQUE.
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MUDANÇA DO
ENDEREÇO NA RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS.
IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
ARTIGO 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/75.

I - É a CEF parte legítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao
saque do abono salarial proveniente do PIS.

II - Restando incontroverso que o autor/apelado fazia jus aos valores do abono
salarial relativo ao ano-base de 2002 e, ainda, inexistindo norma legal prevendo a perda
do direito ao recebimento do referido benefício no caso de não ser retirado na
época oportuna, devem ser liberados os valores creditados em nome do autor a esse título.

III - Apelação improvida.”32 (grifamos)

Parece-nos restar incontroverso que o trabalhador fará jus ao abono
mesmo após o término do exercício financeiro, desde que observadas as condições já
mencionadas neste estudo: atendimento aos requisitos relacionados na Lei nº 7.998/90 (inscrição
no cadastro do PIS/Pasep e na RAIS, percepção de dois salários mínimos médios mensais e
exercício de atividade remunerada por, pelo menos, trinta dias no ano-base) e solicitação do
benefício até, no máximo, cinco anos, a contar do termo inicial.

Ressalve-se que já existem meios para tornar esse direito operacional,
uma vez que a Portaria nº 1.207, de 31 de dezembro de 2008, que “Aprova instruções para a
declaração da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS ano-base 2008”, determina, em seu
art. 8º, que:

“Art. 8º O estabelecimento é obrigado a manter arquivados, durante cinco
anos, à disposição do trabalhador e da Fiscalização do Trabalho, os seguintes documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações relativas ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE:

I - o relatório impresso ou a cópia dos arquivos; e

II - o Recibo de Entrega da RAIS.” (grifamos)

                                                          
32 TRF 5ª Região. AC nº 448671-CE (2004.81.00.010394-0). Rel.: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, 4ª
Turma DJ 18/08/2008. A decisão pode ser consultada na íntegra no endereço eletrônico
http://www.trf5.jus.br/archive/2008/08/200481000103940_20080818.pdf
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Em complemento, a Resolução do Codefat nº 579, de 24 de junho de
2008, que “Disciplina o pagamento do Abono Salarial referente ao exercício de 2008/2009”33

estabelece o seguinte na alínea “f” do art. 2º:

“Art. 2º Compete aos agentes pagadores, para efetivação do disposto no art. 1º
desta Resolução:

f) manter disponibilizado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, os registros
comprobatórios dos pagamentos de Abonos efetuados aos participantes;”. (grifamos).

Assim, as normas vigentes exigem a guarda dos arquivos da RAIS e dos
registros de pagamento do abono pelos empregadores e pelos agentes pagadores,
respectivamente, pelo prazo de cinco anos, mas conferem aos trabalhadores prazo para saque do
benefício por um período que varia de sete a 10 meses, dependendo da data de início do
calendário, que varia de acordo com a data de aniversário do beneficiário34.

Por outro lado, as imposições normativas para a manutenção dos
elementos necessários ao pagamento do abono pelo prazo de cinco anos, indicam que não haveria
óbice de ordem administrativa a se proceder esse pagamento após o fim do exercício financeiro.
Caberia ao Codefat, fundamentado nas atribuições garantidas pela Lei nº 7.998/90, estabelecer
critérios para o pagamento do benefício.

VII – CONCLUSÃO

Diante do questionamento inicial e dos argumentos expendidos,
podemos concluir que:

a) após a Constituição Federal de 1988, não mais foram criadas novas
contas individuais do Programa PIS/Pasep;

b) as contas individuais remanescentes foram preservadas, mas não
recebem mais novos depósitos; sobre os valores ali depositados incide, tão somente, a atualização
monetária (art. 239, § 3º, da CF);

c) os valores depositados nas contas individuais do Programa PIS/Pasep
somente poderão ser movimentados quando da implementação de qualquer das hipóteses de
saque normatizadas;
                                                          
33 Ressalte-se que os dispositivos acima transcritos, tanto da Resolução do Codefat, quanto da Portaria com
instruções para entrega da RAIS, são sistematicamente repetidos, uma vez que esses ordenamentos são aprovados
anualmente, com a consequente revogação das normas do ano anterior.
34 Em relação ao calendário para o exercício financeiro 2008/2009, o termo inicial para recebimento do benefício foi
o dia 8 de agosto de 2008, para os nascidos no mês de julho, e o dia 18 de novembro de 2008, para os nascidos no
mês de junho. Já a data final para recebimento do abono é a mesma para todos os trabalhadores, independentemente
do mês de nascimento: o dia 30 de junho de 2009.
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d) não há prazo definido em lei determinando a perda do direito ao
recebimento do abono pelo trabalhador que não sacá-lo ao término do exercício financeiro;

e) os recursos alocados na Caixa Econômica Federal e no Banco do
Brasil para pagamento do abono salarial retornarão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, quando
não forem sacados ao término do exercício financeiro (Resolução Codefat nº 579/08, art. 7º);

f) às reclamações contra os empregadores relativas ao descumprimento
das obrigações de cadastramento dos empregados no cadastro PIS/Pasep e de entrega da RAIS
no prazo legal, aplicar-se-á a prescrição trabalhista (inciso XXIX do art. 7º da Constituição
Federal), sujeitando-se o empregador ao pagamento de multa em favor do empregado pelos
prejuízos decorrentes da sua omissão;

g) na ausência de norma legal específica, e fundamentado na regra geral
do Decreto nº 20.910/32 (art. 1º), entendemos que deva ser aplicada ao pagamento do
abono salarial a prescrição quinquenal, quando se tratar de trabalhador devidamente
identificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

h) caberá ao Codefat,  na qualidade de gestor do abono salarial, com base
nas atribuições que lhe confere a lei, editar resolução orientando sobre os procedimentos para o
pagamento do benefício após o término do exercício financeiro.
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