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PROCESSUAL CIVIL –  Apelação  cível  –
“Ação ordinária  de revisão de pensão c/c
pedido de antecipação dos efeitos da tutela
e cobrança” –     Preliminar de prescrição
que se confunde com o mérito   –   Análise
conjunta  –  Pensão por morte – Reajuste –
Sentença  procedente  –   Irresignação  da
autarquia  previdenciária   –  Sentença citra
petita  –   Óbito ocorrido após a EC 41/2003
–  Servidor  aposentado  no  momento  do
falecimento   –  Servidor  que ingressou no
serviço  público  antes  da  EC  41/2003   –
Regra de transição  –  Aplicação do art. 7º
da  EC 41/2003,  por  força  do  disposto  no
art. 3º, parágrafo único, da EC 17/2005  –
Paridade entre os proventos da inatividade
e a remuneração dos servidores da ativa –
Reajuste devido  –  Aplicação do art.  40,
§8º da CF  – Reforma parcial da sentença –
Provimento parcial ao reexame necessário
e à apelação da PBPREV e Provimento ao
recurso adesivo do autor.

-  A pensão mensal por morte de servidor
público que se encontrava aposentado na
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data da publicação da EC n. 41/03 deverá
ser  igual  aos  proventos  que  o  instituidor
estaria recebendo mensalmente, caso não
houveste  falecido,  de  modo  que  também
devem  ser  estendidos  aos  pensionistas
quaisquer  benefícios  ou  vantagens
posteriormente  concedidos  aos  servidores
em atividade em aplicação à regra inserta
no art.  7° da EC n. 41/2003, por força do
disposto no art. 3°, parágrafo único, da EC
n. 47/2005. 

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos da Apelação Cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, por votação uníssona,
dar provimento parcial ao reexame necessário e à apelação da PBPREV e dar
provimento ao recurso adesivo da autora, nos termos do voto do Relator e da
súmula de julgamento retro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela  PBPREV-PARAÍBA PREVIDÊNCIA  e  recurso  adesivo  interposto  por
ELIA MARIA TONI PORTO contra sentença proferida pelo juiz da 6ª Vara da
Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital (fls.97/98),  na  qual  se  julgou
procedente a “ação ordinária de revisão de pensão por morte c/c pedido de
antecipação  dos  efeitos  da  tutela  e  cobrança”  ajuizada  pela  segunda
recorrente em face da primeira.

Na  sentença,  o  juízo  primevo  julgou
procedente, determinando o pagamento dos valores pretéritos ao quinquênio
anterior à data da implantação da integralidade dos proventos da autora, a ser
apurado em liquidação de sentença, com as devidas atualizações monetárias
pelo IPCA, a partir da sentença, e juros moratórios aplicados à caderneta de
poupança, incidente a partir da citação, condenando o promovido, ainda, no
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação.

Irresignada,  a  PBPREV  apresentou
apelação  (fls.  100/106),  sustentando,  preliminarmente,  a  prescrição
quinquenal, e no mérito, que  “ao redirecionar o planejamento orçamentário
pertencente  aos  entes  do  Executivo,  há  flagrante  ofensa  ao  Princípio  da
Separação dos Poderes, tanto na função própria do Poder Executivo quanto
na função própria do Poder Legislativo”.



Apelação Cível nº 0124616-50.2012.815.2001

Ao final  pugnou pela  reforma da decisão,
para  que  tome  como  devidos  apenas  os  valores  compreendidos  entre
setembro de 2009 a janeiro de 2010;  que se reconheça a inexistência de
atualização  de  juros  incidentes  sobre  a  condenação;  a  reversão  da
sucumbência, e que se considere o disposto no art. 20, §4º, do CPC, para fins
de honorários advocatícios.

Inconformada,  também,  a  autora
apresentou recurso adesivo (fls.  113/120),  sustentando,  em síntese,  que a
sentença foi  citra petita, uma vez se omitiu sobre o pedido de reajuste anual.
Assim, pugnou pela reforma da sentença, para que seja concedido o reajuste
anual nos moldes do Regime Geral de Previdência Social.

Contrarrazões (fls.117/120).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça,  opinou  pelo  prosseguimento  do  feito,  sem
manifestação do mérito (fl. 127).

É o que interessa relatar.

V O T O

Preliminarmente,  sustentou  a  autarquia
previdenciária que só houve redução da pensão no período compreendido de
setembro de 2009 e janeiro de 2010. Pugna, se acaso a sentença for mantida,
que seja considerado para fins de condenação de pagamento de diferença o
período citado.

A preliminar  arguida  se  confunde  com  o
mérito, e com ele será analisado.

O  cerne  da  questão  cinge-se  sobre  a
possibilidade de ser reajustada a pensão por morte concedida a autora e o
pagamento das diferenças dos valores pagos a menor.

São desnecessárias maiores delongas para
chegar-se à conclusão de que, efetivamente, a autora faz jus ao reclamado na
exordial, vez que se trata de um direito límpido e cristalino.

Para  o  deslinde  da  matéria,  necessário
reportar-se à redação original do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, que
previa a paridade remuneratória entre  os membros da ativa e  os  inativos.
Vejamos:
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“Art.  40  §  4º  Os  proventos  da  aposentadoria  serão
revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre
que  se  modificar  a  remuneração  dos  servidores  em
atividade,  sendo  também  estendidos  aos  inativos
quaisquer  benefícios  ou  vantagens  posteriormente
concedidos  aos  servidores  em  atividade,  inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação
do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na
forma da lei”. (negritei)

Com o advento da Emenda Constitucional
20,  de  15/12/98,  que  estabeleceu  um  teto  remuneratório  aos  servidores
aposentados  e  pensionistas,  houve  pequena  alteração  no  texto,  mas  foi
mantida a paridade ou o princípio de isonomia de vencimentos entre ativos e
inativos, passando a garantia a figurar no § 8º do referido art. 40: 

“Art.40 - ….........

§ 8º Observado o disposto no artigo 37, XI, os proventos
de aposentadoria e as  pensão serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se  modificar a
remuneração  dos  servidores  em  atividade,  sendo
também   estendidos  aos  aposentados  e  aos
pensionistas  quaisquer  benefícios  ou   vantagens
posteriormente  concedidos  aos  servidores  em
atividade, inclusive  quando  decorrentes  da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em
que se  deu a  aposentadoria  o que serviu de referência
para a concessão da pensão, na forma da lei”. 

Ressalto  que  a  mencionada  garantia  só
deixou de existir na Carta Magna com o advento da EC nº41/2003, que ao
alterar o §8º do art. 40 passou a prever:

“Art. 40... 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes,  em  caráter  permanente,  o  valor  real,
conforme critérios estabelecidos em lei”.

Analisando  as  regras  de  transição
referentes  a  EC nº41/2003,  observa-se  que  restou  preservado  o  direito  à
paridade entre  os  ativos  e  inativos,  quando se  resguardou aos servidores
públicos  que  preenchessem  todos  os  requisitos  para  a  concessão  de
aposentadoria à época da promulgação da Emenda Constitucional, direito de
terem os seus proventos de aposentadoria calculados em conformidade com
a legislação vigente anteriormente. Confira-se a redação do art. 3º, §2º da EC
nº41/2003:
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Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de
aposentadoria  aos  servidores  públicos,  bem  como
pensão  aos  seus  dependentes,  que,  até  a  data  de
publicação  desta  Emenda,  tenham cumprido  todos  os
requisitos  para  obtenção  desses  benefícios,  com base
nos critérios da legislação então vigente. 
§2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos
servidores  públicos  referidos  no  caput,  em  termos
integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já
exercido até a data de publicação desta Emenda, bem
como as pensões de seus dependentes, serão calculados
de acordo com a legislação em vigor à época em que
foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a
concessão  desses  benefícios  ou  nas  condições  da
legislação vigente.

Posteriormente,  foi  editada  a  EC  nº
45/2007,  que  criou  nova  regra  de  transição,  dessa  vez  para  aqueles
servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998
(data da EC nº 20/98). Veja-se os seguintes dispositivos da EC nº 45/2007:

“Art. 2° Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos
servidores  públicos  que  se  aposentarem  na  forma  do
caput  do  art.  6º  da  Emenda Constitucional  nº  41,  de
2003, o disposto no art. 7° da mesma Emenda. 

Art. 3° Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição
Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º
da Emenda Constitucional n° 41, de 2003, o servidor da
União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro
de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde  que  preencha,  cumulativamente,  as  seguintes
condições:  I  -  trinta e  cinco anos de contribuição,  se
homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II  -
vinte  e  cinco  anos  de  efetivo  exercício  no  serviço
público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo
em  que  se  der  a  aposentadoria;  III.  idade  mínima
resultante da redução, relativamente aos limites do art.
40, § 1, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
de um ano de idade para cada ano de contribuição que
exceder a condição prevista no inciso I do caput deste
artigo.
Parágrafo único.  Aplica-se ao valor dos  proventos de
aposentadorias  concedidas  com  base  neste  artigo  o
disposto no art. 7° da Emenda Constitucional nº41,  de
2003, observando-se igual critério de revisão às pensões
derivadas  dos  proventos  de  servidores  falecidos  que
tenham  se  aposentado  em  conformidade  com  este
artigo." (Grifei).
” 
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Observa-se  nos  autos,  que  o  instituidor  da

pensão ingressou no serviço público em 04/04/1970 (fl. 20), e faleceu em 27/07/08
(fl. 59), quando já aposentado (12/08/1999 -fl. 57).

É consabido que a Súmula nº 340 do Superior
Tribunal  de  Justiça  preceitua  que:  "A  lei  aplicável  à  concessão  de  pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado" .

No caso em comento, o servidor ingressou
no serviço público antes de 1998, tendo preenchido todos os requisitos para
aposentadoria em 1999 (fls. 57), quando encontrando-se aposentado veio a
falecer,  em  2008.  Portanto,  as  regras  que  regem  o  pensionalnento  são
aquelas previstas no art. 7° da EC n. 41/2003, por força do disposto no art. 3°,
parágrafo único, da EC n. 47/2005, ou seja, os proventos "serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que
serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei" .

É  consabido  que  art.  3º  da  Ec47/2005,
dispõe  que,  desde  que  preenchidos  os  seus  requisitos,  que  as  pensões
derivadas  de  aposentadorias  obedecem ao  critério  de  revisão  previsto  no
artigo  7º  da  EC  41/2003.  O  art.  7º  estabelece  exatamente  acerca  da
concessão  de  revisão  para  inativos  e  pensionistas  com  paridade  de
reajustamento em relação aos servidores em atividade.

Observa-se  que a promovente trouxe aos
autos  cópia  do  decisum  proferido  em  Mandado  de  Segurança  de  nº
999.2009.000976-5/001,  que  reconheceu  o  restabelecimento  do  valor  da
pensão fixada. Por isso, a presente ação visa a cobrança desses valores já
reconhecidos na ação mandamental, bem como o reajuste anual do valor do
referido benefício. 

É  cediço  que  o  beneficio  de  pensão
recebido  pela  autora  tem  natureza  previdenciária  e  está  subordinado  às
regras do art. 40, §8º, da CF/88. A esse respeito, tenho como certo que os
benefícios  de  pensão  devem  preservar  seu  valor  real.  Veja-se  o  que
prescreve o art.  40, §8º,  da Constituição federal  de 1988 em sua redação
atual:

“Art. 40... 
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes,  em  caráter  permanente,  o  valor  real,
conforme critérios estabelecidos em lei”.
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Do dispositivo suso mencionado extrai-se o
princípio  da  preservação  do  valor  real  dos  benefícios  que  se  traduz  na
recomposição  do  valor  da  prestação  previdenciária  em  virtude  do
recrudescimento da inflação. Não se trata da majoração do valor real, sendo
sua simples preservação através de mecanismos de reajuste que reflitam o
acréscimo inflacionário. 

Com efeito,  se considerarmos o  valor  da
pensão que a autora recebeu em setembro de 2008 e o valor que passou a
receber em janeiro de 2009  já restaria configurado o pagamento a menor,
conforme se pode notar pela comparação com os valores constante na ficha
financeira de fls. 26/28.

Destarte,  diante  dos  fatos  constantes  dos
autos, tem-se que o valor da pensão por morte deverá ser reajustado, nos
moles do art. 40, §8º, CF.

Ante  ao  exposto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao  reexame  necessário  e  à  apelação  da  PBPREV,  para  que  a
promovida pague à autora as diferenças compreendidas entre  setembro de
2008 à janeiro de 2009 e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto
pela autora, para que a autarquia previdenciária estadual proceda o reajuste
dos valores pagos, nos moldes delineados no item c.1 da inicial, mantendo a
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo. Des. Luís Sílvio Ramalho Júnior e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 15 de agosto de 2017. 
                                                             

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator


	REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0124616-50.2012.815.2001
	ORIGEM : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
	RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

