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ACÓRDÃO
Mandado de Segurança nº 2000716-48.2013.815.0000
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Impetrado : Secretaria de Administração do Estado da Paraíba
Advogado : Delosmar Domingos de Mendonça Júnior

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRELIMINARES.
NÃO  CONHECIMENTO  DA  VIA
MANDAMENTAL.  AUSÊNCIA DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA  E DE  COMPROVAÇÃO  DA
CERTEZA E  LIQUIDEZ  DO  DIREITO  TIDO  POR
VIOLADO.  DESCABIMENTO.  DOCUMENTAÇÃO
ACOSTADA SUFICIENTE  À  EMISSÃO  DE  JUÍZO
SOBRE  A  PRETENSÃO  JURISDICIONAL
PERSEGUIDA. FALTA DE  INTERESSE  DE  AGIR.
INEXISTÊNCIA  DE  PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO.  REQUERIMENTO
NA PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA.  MÉRITO.
REVISÃO  DE  PENSÃO.  DEFERIMENTO  PELA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.  COMPETÊNCIA
ESTABELECIDA NO ART.  4º,  DA LEI  ESTADUAL
Nº  7.517/2003.  IMPLANTAÇÃO DA RETIFICAÇÃO
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO DA
SECRETARIA  DE  ADMINISTRAÇÃO
CARACTERIZADA.  DIREITO LÍQUIDO E  CERTO
DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
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-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado a coibir atos abusivos ou ilegalidades de
autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido.

- Afasta-se a preliminar de não conhecimento da via
mandamental, quando a documentação acostada aos
autos  mostra-se  hígida  a  demonstrar  o  direito  da
parte  impetrante  com  relação  à prestação
jurisdicional perseguida no writ.

- É patente o interesse de agir da demandante, haja
vista  a  existência  de  seu  requerimento
administrativo  junto  à  PBPREV  –  Paraíba
Previdência,  a  quem incumbe deferir  a  revisão  de
pensão por ela pleiteada.

-  Nos  moldes  do  art.  4º,  da  Lei  Estadual  nº
7.517/2003, compete à PBPREV – Paraíba Previdência
a  atribuição  de  revisão  de  pensão,  porquanto  a
omissão  da  Secretaria  de  Administração  em
implantar  retificação  de  benefício  previdenciário
deferido pela  referida autarquia  e  oficiado ao ente
estatal,  constitui  ilegalidade,  passível  de  correção
pelo presente mandamus.
 
-  É  de  se  conceder  a  segurança  quando  o  direito
líquido  e  certo  da  impetrante  reste  devidamente
comprovado nos autos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA, a  Segunda  Seção  Especializada

Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as
preliminares e, no mérito, conceder a segurança.

Trata-se  de MANDADO  DE  SEGURANÇA,  fls.
02/08,  impetrado  por  Creusa  Rocha  de  Andrade  e  Costa contra  omissão  da
Secretária de Administração Pública do Estado da Paraíba, que deixou de implantar
em sua pensão os valores condizentes com o estabelecido pela Lei nº 8.438/2007, que
regula o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Fisco Estadual Paraibano.

Em suas razões, sustentou a ocorrência de violação a
direito líquido e certo, pugnando pela implantação do valor devido em sua pensão,
haja vista a revisão de seu benefício já ter sido deferida perante a Paraíba Previdência
– PBPREV, sob Parecer de nº 4845, publicado no Diário Oficial do dia 02/10/2010. 

Devidamente  notificado,  o  Estado  da  Paraíba
prestou informações, fls. 106/110, aduzindo, preliminarmente, o não cabimento do
presente mandamus por ausência de direito líquido e certo e de prova pré-constituída,
bem como falta de interesse de agir  em decorrência  da inexistência  de protocolo
administrativo atestando a resistência do Estado da Paraíba em conceder o pleito. No
mérito, assevera que inexiste direito adquirido dos pensionistas ao regime jurídico de
remuneração  do  servidor  segurado.  Por  derradeiro,  em  caso  de  procedência  do
pedido, requer a observância de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação.
Ao final, pleiteia a denegação da ordem mandamental.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra do
Dr. Marcus Vilar Souto Maior,  fl. 114, opinou pela rejeição das preliminares e, no
mérito, pela concessão da segurança.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Cumpre  analisar  as  preliminares  aventadas  pelo
Estado da Paraíba, quais sejam o não conhecimento do  mandamus, por ausência de
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direito líquido e certo e de prova pré-constituída, e falta de interesse de agir por
inexistência de protocolo administrativo.

No  tocante  ao  não  conhecimento  do  writ por
ausência de direito líquido e certo e de prova pré-constituída, entendo não merecer
guarida  as  razões  do  impetrado,  eis  que  os  documentos  colacionados  aos  autos
dispõem de aptidão suficiente para demonstrar o direito da impetrante à prestação
jurisdicional perseguida no presente mandamus e constituem prova pré-constituída.

Sendo  assim, afasto  a  preliminar  de    não  
conhecimento do mandado de segurança.

Prosseguindo, melhor sorte não assiste ao Estado da
Paraíba quando  alega  a prefacial  de  falta  de  interesse  de  agir  por  ausência  de
documento que ateste a recusa do impetrado em conceder o direito da impetrante,
tendo  em  vista  que  a  promovente  ingressou  na  esfera  administrativa junto  à
PBPREV,  no âmbito de sua competência, nos moldes do art. 4º, da Lei Estadual nº
7.517/2003, requerendo a revisão de pensão, a qual foi deferida, publicada e oficiada
à Secretaria de Administração,  desde 30/09/2010,  fl.  21,  sem, no entanto,  ter  sido
procedida à implantação do direito da requerente pelo ente estatal.

Por  tais  razões,  rejeito  a  preliminar  de  falta  de
interesse de agir.

 
Adentrando  propriamente  no  mérito  recursal,  o

Estado da Paraíba argumenta apenas que a pensionista não possui direito adquirido
ao regime jurídico de remuneração do servidor segurado. 

Todavia,  convém  esclarecer  que,  na  presente via
mandamental, não se discute se a impetrante, pensionista, possui o direito adquirido
ao regime jurídico do servidor segurado, posto que o direito de revisão de pensão da
requerente já fora deferido pela PBprev - Paraíba Previdência.

Conforme relatado, o cerne da questão posta a desate
consiste  na  omissão  da  Secretaria  de  Administração  em  implantar  o  direito  da
impetrante que já fora deferido pelo órgão competente.
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Do  acervo  probatório  encartado  aos  autos,
precisamente da cópia do Processo nº 6379-08, denota-se, de plano, que o pleito de
revisão de pensão da demandante já foi devidamente analisado e deferido por quem
incumbe tal atribuição, isto é, a PBprev - Paraíba Previdência, nos termos do art. 4º,
da Lei Estadual nº 7.517/2003. Eis o dispositivo legal supracitado:

Art. 4º - Os atos de concessão de aposentadorias, de
pensões e de revisão de benefícios dos servidores de
quaisquer dos Poderes do Estado são da competência
da PBPREV.

Por outro quadrante, verifica-se que a Secretaria de
Administração,  a  quem  compete  implantar  na  folha  de  pagamento  os  valores
correspondentes  à  revisão  de  pensão,  foi  oficiada  desde  30/09/2010  para
cumprimento da retificação do benefício previdenciário, consoante se observa da fl.
21.

Nessa senda, não cabe à Secretaria de Administração
debater acerca do direito de retificação do benefício previdenciário, haja vista não
possuir competência revisora para tal, segundo o art. 4º, da Lei nº 7.517/2003.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

MANDADO DE  SEGURANÇA. PRETENSÃO DE
REVISÃO  DOS  PROVENTOS  DE
APOSENTADORIA.  DIREITO  RECONHECIDO
PELA  PBPREV.  PARAÍBA  PREVIDÊNCIA  EM
ÂMBITO  ADMINISTRATIVO.  Omissão  pela
autoridade coatora quanto à implantação dos valores
devidos.  Pretensão  de  correção  pela  via
mandamental. Preliminares. Ilegitimidade passiva ad
causam. Inocorrência. Previsão legal de participação
no  feito  tanto  da  autoridade  coatora  quanto  da
pessoa  jurídica  respectiva.  Impossibilidade  jurídica
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do  pedido.  Rejeição.  Discussão  que  se  cinge  à
verificação  da  possibilidade  de  desatendimento  do
comando emanado do órgão previdenciário. Falta de
interesse de agir. Preliminar que se confunde com o
mérito. Mérito. Alegação de competência revisora da
secretaria  de  estado  da  administração.  Não
comprovação.  Art.  4º  da  Lei  Estadual  nº  7.517/  03.
Previsão  de  competência  do  órgão  previdenciário
estadual.  Circunstância  suficiente  a  transmudar  a
omissão  em  ilegalidade.  Concessão  da  segurança.
Uma  vez  que  a  cabeça  do  art.  6º,  da  Lei  nº
12.016/2009  estabeleceu  a  separação  entre  a
participação  da  autoridade  coatora  e  a  pessoa
jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou
da qual exerce atribuições, não há como se acolher a
alegação  de  ilegitimidade  passiva,  alegada  pela
coatora.  Não  há  que  se  falar  em  impossibilidade
jurídica do pedido, em face de a concessão/revisão
da  aposentadoria  se  constituir  em  ato  complexo,
porquanto o que se discute na presente demanda não
é o mérito do feito revisional formulado em âmbito
administrativo, mas, sim, a possibilidade ou não de a
autoridade  coatora  desatender  ao  comando  de
implantação  emanado  do  órgão  previdenciário.
Considerando que a Lei Estadual nº 7.517/03, em seu
art. 4º, dispõe, expressamente, que os atos de revisão
de  benefícios  dos  servidores  de  quaisquer  dos
poderes  do  estado  são  da  competência  da  pbprev.
Paraíba previdência, e considerando, ainda, inexistir,
no referido ato normativo, qualquer disposição que
confira  à  secretaria  de  administração  o  poder  de
revisar  tais  atos,  consubstancia  ilegalidade passível
de  correção  pela  via  mandamental  a  omissão  de
implantação  dos  valores  apurados  em  processo
administrativo  de  revisão  de  aposentadoria.
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Concessão  da  segurança  que  se  impõe.  (TJPB;  MS
999.2011.000791-4/001;  Tribunal  Pleno;  Relª  Juíza
Conv.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
22/11/2011; Pág. 6).

E,

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  REVISÃO  DE
APOSENTADORIA.  PBPREV.  ENTIDADE
COMPETENTE.  RECONHECIMENTO  NO
ÂMBITO  ADMINISTRATIVO.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  RECONHECIMENTO.
IMPLANTAÇÃO.  SECRETARIA  DE
ADMINISTRAÇÃO. INÉRCIA DA AUTORIDADE
COATORA.  OMISSÃO  ILEGAL.  DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO.  VERIFICAÇÃO.
CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.  Não  havendo
hierarquia  entre  a  pbprev  e  a  secretaria  da
administração do estado, esta não pode se omitir do
seu dever de implantar benefício previdenciário em
proveito de servidor aposentado, quando aquela já o
tenha  deferido.  Ilegitimidade  passiva  do  ente
previdenciário. (TJPB; MS 999.2010.000339-4/001; Rel.
Des. João Alves da Silva; DJPB 05/10/2010; Pág. 8).

À  luz  dessas  considerações,  constata-se  o  direito
líquido e certo da insurgente, bem como a conduta omissiva ilegal do ente estatal,
qual  seja  a  ausência  de  implantação  de  retificação  do  benefício  previdenciário,
passível, portanto, de correção pelo presente mandado de segurança. 
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Ante  o  exposto,  REJEITO AS PRELIMINARES E,
NO  MÉRITO,  CONCEDO  A  SEGURANÇA pleiteada no  sentido  de  que  seja
implantado  no  contracheque  da  impetrante  o  benefício  previdenciário  concedido
pela PBPREV – Paraíba Previdência, no Processo nº 6379-08.

 
Sem custas, ante a gratuidade da justiça, nos termos

do art. 5º, da Lei nº 1.060/50. Sem honorários advocatícios, em conformidade com a
Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.

É como VOTO.

Presidiu  a  sessão  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho,  na eventual ausência do Desembargador Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente).  Participaram do julgamento,  o  Relator,
Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) e os Desembargadores Maria das Graças
Morais  Guedes,  José  Aurélio  da  Cruz,  Ricardo Vital  de  Almeida (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides) e
Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o Dr.  Francisco  Paula  Ferreira  Lavor,
representando o Ministério Público.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Seção  Especializada
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 06 de agosto de 2014
- data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator

Mandado de Segurança nº 2000716-48.2013.815.0000                                                                                                                                                                    8


	ACORDA, a Segunda Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança.
	Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada no sentido de que seja implantado no contracheque da impetrante o benefício previdenciário concedido pela PBPREV – Paraíba Previdência, no Processo nº 6379-08.
	

