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Impetrado : Presidente da PBPREV – Paraíba Previdência.
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  Guimarães Di Lorenzo. 

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DESCONTO
EM  FOLHA.  PENSÃO  DECORRENTE  DE
AÇÃO  DE  DIVÓRCIO  CONSENSUAL.
FALECIMENTO  DA  BENEFICIÁRIA.
PERMANÊNCIA  DOS  DESCONTOS  NOS
DOIS  MESES  SEGUINTES.  PRETENSÃO
CONDENATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE  VIA
MANDAMUS.  SÚMULAS  Nº  269  E  271  DO
SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL.  PLEITO
DECLARATÓRIO  DE  NULIDADE  DO  ATO
APONTADO COMO COATOR. SUSPENSÃO
DO  PAGAMENTO  DA  PENSÃO  APÓS  A
COMUNICAÇÃO  DO  ÓBITO  PELO  JUÍZO
DA  CORRESPONDENTE  VARA  DE
FAMÍLIA.  DESCONTOS  ANTERIORES
EFETIVADOS  DENTRO  DA  LEGALIDADE
ADMINISTRATIVA.  DENEGAÇÃO  DA
SEGURANÇA.

- “O mandado de segurança não é substitutivo de
ação de cobrança” (Súmula nº 269 do STF).

-  “Concessão  de  mandado  de  segurança  não
produz efeitos patrimoniais, em relação a período
pretérito,  os  quais  devem  ser  reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria”
(Súmula nº 271 do STF).

-  O ato  administrativo  consubstanciado  nos
descontos  nos  contracheques  do  demandante não
são eivados  de  qualquer  ilegalidade.  Isso  porque
apenas  foram  praticados  pela  Administração
Previdenciária, em decorrência do que já havia sido
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determinado judicialmente  em “Ação de Divórcio
Consensual”.

- A comunicação judicial à autarquia previdenciária
quanto  à  sustação  do  pagamento  da  pensão
alimentícia, em virtude da morte da ex-esposa do
demandante,  apenas  foi  recebida  posteriormente
aos descontos objeto do  mandamus, de forma que
as atuações administrativas anteriores a essa data se
revestem da plena legitimidade e legalidade.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDAM os integrantes da Primeira Seção Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, conhecer em parte a
segurança, e na parte conhecida, denegou-se, por unanimidade, nos termos
do voto do relator. 

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  com  pedido  de
liminar impetrado por José Medeiros da Silva contra suposto ato ilegal e
abusivo praticado pelo  Presidente da PBPREV – Paraíba Previdência,
consistente nos descontos indevidos, nos meses de maio e junho de 2014, de
sua aposentadoria referente a uma pensão alimentícia paga a sua ex-esposa,
a qual faleceu em 1º de maio deste ano.

Na peça de ingresso, relata-se que  “a entidade coatora de
maneira indevida descontou dos vencimentos do impetrante, nos meses de
maio e junho a quantia de R$ 3.636,99 (três mil, seiscentos e trinta e seis
reais  e  noventa  e  nove  centavos),  a  título  de  pensão  alimentícia,
denominado CONSIGNAÇÃO FAMÍLIA I”. Pontifica o erro administrativo,
tecendo comentários acerca do enriquecimento sem causa e da desobrigação
de  prestar  alimentos,  afirmando,  por  fim,  o  vício  material  do  ato
administrativo.

Ao final, pleiteia  a concessão de liminar  “determinando a
devolução imediata da quantia de R$ 3.636,99 (três mil, seiscentos e trinta
e  seis  reais  e  noventa  e  nove  centavos),  devidamente  atualizado”.  No
mérito,  objetiva que seja  “julgado totalmente procedente o mandado de
segurança,  expedindo-se  o  writ  para  decretar  a  nulidade  do  ato
administrativo praticado pela autoridade impetrada, tornando sem efeito o
ato  administrativo  combatido,  e,  por  fim,  determinando  a  devolução
imediata da quantia de R$ 3.636,99 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais
e noventa e nove centavos), devidamente atualizado”.

Acostou documentos (fls. 13/20).

Liminar indeferida (fls. 30/32).

Informações prestadas (fls. 40/43), afirmando que apesar de
o impetrante narrar que  “sua ex-esposa faleceu em 1º de maio de 2014,
todavia,  em  razão  da  ausência  de  comunicação  ao  órgão  pagador,  os
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descontos da aludida pensão foram realizados nos meses de maio e junho
de 2014”, destacando que “em razão de comunicação judicial exarada nos
autos da ação de divórcio nº 0039313-78.2006.815.2001, em curso na 4ª
Vara de Família da Capital, determinando a sustação do pagamento de
pensão alimentícia, restou cessados os descontos mensais”.

Argumenta a impossibilidade de o mandado de segurança se
prestar  à  cobrança  de  verbas  pretéritas,  enfatizando  que  cumpriu  a
determinação judicial de sustação de pagamento da pensão alimentícia.

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça,  ofertou  parecer  (fls.  48/52),  manifestando-se  pela  denegação  da
segurança.

É o relatório.

VOTO.

Consoante  se  infere  do  próprio  relato  da  exordial,  não  se
requer  maiores  delongas  para  se  concluir  que  o  pleito  condenatório
formulado pelo impetrante se afigura impossível pela via mandamental. Isso
porque consiste  em pretensão nitidamente com o caráter de cobrança de
valores pretéritos.

Como é cediço,  o remédio heroico não é  a  via  processual
adequada para reembolso de valores supostamente devidos, mas não pagos.
É o que orientam os Enunciados 269 e 271 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:

“Súmula nº 269: O mandado de segurança não é
substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula  nº  271:  Concessão  de  mandado  de
segurança  não  produz  efeitos  patrimoniais,  em
relação a  período pretérito,  os  quais  devem ser
reclamados  administrativamente  ou  pela  via
judicial própria.”

Ora, impetrar um mandado de segurança em agosto de 2014,
pleiteando o pagamento dos  valores  descontados pela  autoridade  coatora
nos meses de maio e de junho  do mesmo ano configura, inegavelmente,
cobrança  de  valores  em  relação  a  período  pretérito  à  impetração  do
mandamus, o que, como afirmado, afigura-se impossível pelo mecanismo
processual escolhido pelo demandante. 

Assim,  uma  vez  verificado  que  o  pleito  condenatório  se
presta  à  cobrança  de  verbas  pretéritas,  não  há  como  lhe  ser  dado
conhecimento, haja vista que não atende à regularidade formal do mandado
de  segurança.  Entretanto,  não  só  a  tutela  condenatória  requereu  o
impetrante, mas também a declaratória  de nulidade do ato administrativo
que determinou o desconto dos valores relativos à pensão e referentes aos
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meses de maio e junho de 2014.

Portanto,  conheço  parcialmente da  presente  ação
constitucional, tão somente para analisar a legalidade do ato administrativo
de desconto de valores a título de pensão à ex-esposa do demandante nos
meses de maio e junho de 2014, muito embora tenha a beneficiária falecido
em 01/05/2014.

De  antemão,  para  melhor  visualização  da  hipótese  em
análise, cumpre bem delimitar a distinção entre o ato administrativo que
ordena o desconto em folha e o próprio caráter do desconto, se devido ou
não à parte beneficiária.

Pois  bem,  o  ato  administrativo  consubstanciado  nos
descontos observados nos contracheques de fls. 21/22 não são eivados de
qualquer  ilegalidade.  Isso  porque  apenas  foram  praticados  pela
Administração  Previdenciária,  em  decorrência  do  que  já  havia  sido
determinado judicialmente nos autos da Ação de Divórcio Consensual nº
0039313-78.2006.815.2001.

A comunicação judicial à autarquia previdenciária quanto à
sustação do pagamento da pensão alimentícia, em virtude da morte da ex-
esposa  do  demandante,  apenas  foi  recebida  em 20/06/2014 (fls.  15),  de
forma que as atuações administrativas anteriores a essa data se revestem da
plena legitimidade e legalidade.

Portanto,  muito  embora  não fosse  devido o pagamento da
pensão referida no parágrafo anterior, verifica-se que o ato apontado como
coator restou legalmente praticado, uma vez que fundamentado em situação
fática determinada judicialmente, e cuja modificação não foi comunicada
em  seu  devido  momento,  razão  pela  qual  o  procedimento  de  desconto,
diante das circunstâncias apresentadas à Administração, foi legitimamente
determinado pela autarquia previdenciária. 

Há de se ressaltar que a afirmação, de acordo com os ditames
do Direito Administrativo, da legalidade do ato que efetivou o desconto em
nada  interfere  na  eventual  e  posterior  análise  quanto  à  legitimidade
substancial,  segundo  as  normas  de  Direito  Civil,  do  próprio  pagamento
transferido à conta da falecida, sendo plenamente possível o ajuizamento de
demanda,  por  exemplo,  em  face  do  espólio  da  “de  cujus”,  buscando  a
restituição de valores indevidamente creditados na conta da falecida.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  CONHEÇO
PARCIALMENTE DO MANDAMUS, e, nesta parte,  DENEGO-LHE a
segurança.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  José  Ricardo  Porto,  Presidente. Relator:  Excelentíssimo Senhor
Doutor Gustavo Leite Urquiza (Juiz convocado para substituir o Des. Oswaldo Trigueiro
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do  Valle  Filho). Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  Leandro  dos  Santos  e
Aluízio Bezerra  Filho  (Juiz convocado para  substituir  o  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos).

Ausente, justificadamente,  a excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a
Excelentíssima  Senhora  Doutora  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,
Promotora de Justiça, convocada.

Primeira Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 10 de dezembro de 2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz Convocado Relator
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