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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Voto
Apelação Cível – nº. 0001163-71.2012.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante:  PBPREV  –  Paraíba  Previdência,  representado  por  seu
Procurador Jovelino Carolino Delgado Neto

Apelada: Maria José Costa da Silva e Sandro Giovanni Costa da Silva –
Adv.: Moni Carvalho de Oliveira Raulino (OAB-PB nº 9.836)1

Remetente: Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina
Grande

EMENTA:  REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO
CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE.
FALECIMENTO DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE
OU  INCURÁVEL.  MÉTODO  DE  CÁLCULO  DOS
PROVENTOS  DA  INATIVIDADE  E  PENSÃO.
DIREITO  AO  VALOR  INTEGRAL.
INAPLICABILIDADE  DA  LEI  N°  10.887/2004
(MÉDIA  ARITMÉTICA  SIMPLES  DAS  MAIORES
REMUNERAÇÕES).  ENTENDIMENTO  SECUNDADO
COM  A  SUPERVENIÊNCIA  DA  EC  N°  70/2012.
DIREITO  À  REVISÃO  E  RETROATIVO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
DESTA CORTE.  DESPROVIMENTO. 

-  STJ  -  “Este  Tribunal  Superior  consagrou  o
entendimento de que a Emenda Constitucional nº
41/2003, ao extinguir o cálculo integral  para as
aposentadorias e pensões de servidores públicos
(art.  40,  §§  3°  e  7°,  da  Constituição  Federal),
também excetuou,  expressamente,  as  hipóteses
em  que  o  benefício  deveria  permanecer  sendo
pago  integralmente,  como  no  caso  de  servidor

1 Art. 272, §2º,  do NCPC:  “Sob pena de nulidade,  é indispensável que da publicação constem os
nomes  das  partes  e  de  seus  advogados,  com o respectivo  número  de  inscrição  na  Ordem dos
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.



Processo nº 0001163-71.2012.815.0011

público  aposentado  por  invalidez  permanente,
decorrente de doença grave ou incurável, prevista
em rol taxativo da legislação de regência (art. 40,
§l°, inciso I, parte final, da Constituição Federal).
3. A Lei nº 10.887/2004, que regulamentou a EC
nº  41/2003,  disciplinando  o  método  de  cálculo
dos  proventos  de  aposentadoria  dos  servidores
públicos  com base  na  média  aritmética  simples
das  maiores  remunerações,  não  se  aplica  nas
aposentadorias por invalidez permanente oriundas
de  moléstia  profissional  ou  doença  grave,
contagiosa  ou  incurável,  especificados  em  lei,
dado que os proventos, nesses casos, deverão ser
integrais.  Entendimento  secundado  com  o
advento  da  Emenda  Constitucional  nº  70/2012,
que  acrescentou  o  art.  6°-A  à  Emenda
Constitucional 12° 41/2003. 4. Agravo regimental
a  que  se  nega  provimento”.  (AgRg  no  Ag
1397824/GO,  ReI.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
25/09/2012, DJe 02/10/2012)

-  TJPB  -  “PREVIDENCIÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  REVISÃO  DE  APOSENTADORIA.
INVALIDEZ.  DOENÇA  GRAVE.  CÁLCULO
ELABORADO NOS  TERMOS  DO  ART.  1º  DA  LEI
10.887/2004.  IMPOSSIBILIDADE.  PROVENTOS
INTEGRAIS.  NECESSIDADE.  RESTITUIÇÃO  DOS
VALORES  DEDUZIDOS  INDEVIDAMENTE.  NÃO
CABIMENTO.  INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  271,
STF. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

- Resta impossibilitada a aplicação do redutor no
cálculo de aposentadoria do servidor, conforme a
regra contida art. 1º da Lei n° 10.887/2004, uma
vez  que  a  aposentadoria  se  deu  por  invalidez
permanente  derivada  de  doença  grave
especificada em lei, sob pena de se desconsiderar
completamente a exceção estabelecida no inciso
I, do §1º, art. 40, da Constituição da República
que  garante  ao  aposentado,  naquelas
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circunstâncias, o direito à percepção de proventos
integrais.  Súmula  271,  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”. (TJPB - Acórdão do
processo  Nº  99920110005538001  -  Órgão
(TRIBUNAL PLENO) -  Relator  DES.  JOAO ALVES
DA SILVA -j. Em 16/11/2011).

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em negar  provimento  ao apelo  e  à

remessa necessária.

Relatório

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível  (fls.
143/149),  esta  proposta  pela  PBPREV  –  Paraíba  Previdência,  diante  de
sentença  de  fls.  136/138-v,  que  julgou  procedente  pedido  formulado  por
Maria José Costa da Silva e Sandro Giovanni Costa da Silva, nos autos da
Ação de Revisão de Pensão por Morte ajuizada contra a autarquia apelante. 

Ao julgar o feito, a magistrada a quo determinou que fosse
realizada a revisão dos proventos de pensão por morte, a fim de  incluir a
GAE – Gratificação de Atividade Especial no cálculo dos proventos percebidos
pelos autores, bem como fosse feito o pagamento das respectivas parcelas
vencidas.

Inconformada,  a PBPREV apelou,  alegando não terem os
apelados  direito  à  revisão  da  pensão  por  morte,  por  não  ser  possível  a
paridade  e  integralidade  com  a  remuneração  do  pessoal  da  ativa,
considerando que o instituidor faleceu após a EC nº 41/2003. Por outro lado,
afirmou que a gratificação a que fez referência a magistrada sentenciante,
somente seria devida em razão do exercício de determinado cargo, ou seja,
possuiria natureza  propter laborem, não podendo integrar a base de cálculo
para a revisão dos proventos de pensão por morte. Por fim, pediu a reforma
da sentença.
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Contrarrazões apresentadas às fls. 157/163. 

Manifestação da Procuradoria de Justiça (61/68), opinando
provimento da apelação.

É o relatório. 

V O T O

A controvérsia posta em debate cinge-se em saber se os
promoventes  Maria José Costa da Silva e Sandro Giovanni Costa da Silva,
respectivamente viúva e filho do falecido Rogério Evaristo da Silva, têm direito
à percepção integral dos proventos de pensão decorrentes do falecimento do
ex-servidor público estadual.

Desde já, importante ressaltar que para a correta aplicação
do  direito  deve-se  verificar  se  a  pensão  por  morte  recebida  pelos
autores/apelados  surgiu em virtude falecimento do  de cujos  em virtude de
moléstia grave prevista em lei. 

No caso dos autos,  há certidão de óbito  (fl.  16),  dando
conta de que Rogério Evaristo da Silva faleceu em 07 de junho de 2010, em
decorrência de câncer de crânio, quando ainda se encontrava em atividade.
Por  outro  lado,  há  documentos  comprovando  que  o  falecido  ingressou no
serviço  público  antes  da  entrada  em  vigor  da  Emenda  Constitucional  nº
41/2003  e  que,  em  decorrência  de  seu  falecimento,  os  autores/apelados
vinham recebendo a pensão por morte do de cujos.

Vale  lembrar  que  no  caso  sob  análise,  a  PBPREV  vinha
pagando os proventos de pensão aos demandantes sem observar a regra da
paridade e integralidade a que têm direito os autores/apelados, na medida
que não incluiu no cálculo dos referidos proventos a GAE - Gratificação de
Atividades Especiais que era percebida pelo servidor falecido desde janeiro de
2005. Logo, como restou comprovado, por meio dos contrachques juntados
aos autos (fls. 25/35), que a contribuição previdenciária incidia também sobre
o  valor  da  gratificação,  esta  deve  ser  considerada  como  de  natureza
remuneratória, diante do princípio previdenciário da “contribuição-retribuição”.

Segundo  o  Supremo  Tribunal  Federal,  o  servidor
aposentado  por  invalidez  decorrente  de  doença  grave  especificada  em  lei
possui direito a proventos de aposentadoria integrais (inciso I do §1º do art.
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40 da Constituição Federal). Todavia, o STF escusa-se sobre a aplicabilidade
da  Lei  nº  10.887/2004  ao  caso,  por  depender  da  análise  de  norma
infraconstitucional. Veja-se:

EMENTA  DIREITO  PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ.  ART.  40,  §1º,  I,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  DOENÇA  PREVISTA  EM  LEI.  PROVENTOS
INTEGRAIS.  LEI  ESTADUAL  10.460/88  E  LEI
10.887/04.  DEBATE  DE  ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL.  EVENTUAL  VIOLAÇÃO
REFLEXA  NÃO  VIABILIZA  O  MANEJO  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  INOVAÇÃO  RECURSAL:
IMPOSSIBILIDADE.  ACÓRDÃO  RECORRIDO
PUBLICADO EM 06.10.2010. O entendimento adotado
no  acórdão  recorrido  não  diverge  da  jurisprudência
firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no
sentido  de  que  servidor  aposentado  por  invalidez
decorrente de doença grave especificada em lei possui
direito a proventos de aposentadoria integrais (inciso I
do  §  1º  do  art.  40  da  Constituição  Federal).  Obter
decisão em sentido diverso das instâncias ordinárias
demandaria a análise da legislação infraconstitucional
aplicável à espécie (Lei nº 10.887/2004 e Lei Estadual
nº  10.460/1988),  o  que  torna  oblíqua  e  reflexa
eventual  ofensa,  insuscetível  de  viabilizar  o
conhecimento do recurso extraordinário, considerada a
disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Precedentes.
A alegada violação do art. 24, § 4º, da Constituição
Federal  não  foi  arguida  nas  razões  do  recurso
extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no
agravo  regimental.  As  razões  do  agravo  regimental
não  são  aptas  a  infirmar  os  fundamentos  que
lastrearam a decisão agravada, mormente no que se
refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito
da  Constituição  da  República.  Agravo  regimental
conhecido  e  não  provido.  (ARE  740322  AgR,
Relator(a):  Min.  ROSA  WEBER,  Primeira  Turma,
julgado em 10/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
189 DIVULG 25-09-2013 PUBLIC 26-09-2013) 

Desta forma, restou ao Superior Tribunal de Justiça fixar o
entendimento sobre o tema:
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AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  VIOLAÇÃO
DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  PERMANENTE.
DOENÇA  GRAVE  OU  INCURÁVEL  (PARALISIA
IRREVERSÍVEL  E  INCAPACITANTE).  EC  Nº  41/2003.
MÉTODO  DE  CÁLCULO  DOS  PROVENTOS  DA
INATIVIDADE.  DIREITO  AO  VALOR  INTEGRAL.
INAPLICABILIDADE  DA  LEI  Nº  10.887/2004  (MÉDIA
ARITMÉTICA  SIMPLES  DAS  MAIORES
REMUNERAÇÕES). ENTENDIMENTO SECUNDADO COM
A SUPERVENIÊNCIA DA  EC  Nº  70/2012.  1.  Não  há
vício  consistente  em  omissão,  contradição  ou
obscuridade  quando  o  Tribunal  de  origem  decide
fundamentadamente todas as questões postas ao seu
crivo.  O  mero  inconformismo  da  parte  com  o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza
falta  de  prestação  jurisdicional.  2.  Este  Tribunal
Superior  consagrou  o  entendimento  de  que  a
Emenda Constitucional nº 41/2003, ao extinguir
o  cálculo  integral  para  as  aposentadorias  e
pensões de servidores públicos (art. 40, §§ 3º e
7º, da Constituição Federal), também excetuou,
expressamente, as hipóteses em que o benefício
deveria  permanecer  sendo pago integralmente:
como no caso de servidor público aposentado por
invalidez  permanente,  decorrente  de  doença
grave ou incurável, prevista em rol taxativo da
legislação de regência  (art.  40,  §  1º,  inciso  I,
parte final, da Constituição Federal). 3.  A Lei nº
10.887/2004,  que  regulamentou  a  EC  nº
41/2003, disciplinando o método de cálculo dos
proventos  de  aposentadoria  dos  servidores
públicos com base na média aritmética simples
das  maiores  remunerações,  não  se  aplica  nas
aposentadorias  por  invalidez  permanente
oriundas  de  moléstia  profissional  ou  doença
grave, contagiosa ou incurável, especificados em
lei,  dado  que  os  proventos,  nesses  casos,
deverão ser integrais.  Entendimento secundado
com  o  advento  da  Emenda  Constitucional  nº
70/2012, que acrescentou o art. 6º-A à Emenda
Constitucional nº 41/2003. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no Ag 1397824/GO,
Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA
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TURMA,  julgado  em  25/09/2012,  DJe  02/10/2012)
(Destacamos)

Com efeito, percebe-se que o Tribunal Cidadão consagrou o
paradigma de que a Emenda Constitucional nº 41/2003, ao extinguir o cálculo
integral para as aposentadorias e pensões de servidores públicos (art. 40, §§
3º e 7º, da Constituição Federal), também excetuou, expressamente, as
hipóteses  em  que  o  benefício  deveria  permanecer  sendo  pago
integralmente,  como  no  caso  de  servidor  público  aposentado  por
invalidez  permanente,  decorrente  de  doença  grave  ou  incurável,
prevista em rol taxativo da legislação de regência (art. 40, §1º, inciso I,
parte final, da Constituição Federal).

A  base  das  argumentações  da  parte  apelante,  a  Lei  nº
10.887/2004 (que regulamentou a EC nº 41/2003, disciplinando o método de
cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na
média  aritmética  simples  das  maiores  remunerações),  não  se  aplica  às
pensões  decorrentes  de  morte  do  servidor  causada  por  doença  grave  e
incurável, especificados em lei, dado que os proventos, nesses casos, deverão
ser integrais. Tal entendimento, inclusive, foi secundado com o advento da
Emenda Constitucional nº 70/2012, que acrescentou o art. 6º-A à Emenda
Constitucional nº 41/2003.

“Art.  6º-A.  O  servidor  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas
autarquias  e  fundações,  que  tenha  ingressado  no
serviço público até a data da publicação desta Emenda
Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a
se  aposentar  por  invalidez  permanente,  com
fundamento  no  inciso  I  do  §1º  do  art.  40  da
Constituição  Federal,  tem  direito  a  proventos  de
aposentadoria  calculados  com base  na  remuneração
do  cargo  efetivo  em  que  se  der  a  aposentadoria
calculados com base na remuneração do cargo efetivo
em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não
sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º,
8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias  concedidas  com  base  no  caput  o
disposto  no  art.  7º  desta  Emenda  Constitucional,
observando-se  igual  critério  de  revisão  às
pensões  derivadas  dos  proventos  desses
servidores”. (Destacamos).



Processo nº 0001163-71.2012.815.0011

Inclusive,  esta  Corte,  através  de  seu  órgão  máximo
(Tribunal Pleno), já se pronunciou no mesmo sentido, sob a relatoria do Des.
João Alves da Silva, in verbis: 

-  PREVIDENCIÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
REVISÃO DE APOSENTADORIA.  INVALIDEZ.  DOENÇA
GRAVE. CÁLCULO ELABORADO NOS TERMOS DO ART.
1º  DA  LEI  10.887/2004.  IMPOSSIBILIDADE.
PROVENTOS  INTEGRAIS.  NECESSIDADE.
RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES  DEDUZIDOS
INDEVIDAMENTE.  NÃO  CABIMENTO.  INTELIGÊNCIA
DA  SÚMULA  271,  STF.  CONCESSÃO  PARCIAL  DA
SEGURANÇA.  -  Resta  impossibilitada  a  aplicação  do
redutor  no  cálculo  de  aposentadoria  do  servidor,
conforme  a  regra  contida  art.  1º  da  Lei  n°
10.887/2004, uma vez que a aposentadoria se deu por
invalidez  permanente  derivada  de  doença  grave
especificada  em  lei,  sob  pena  de  se  desconsiderar
completamente a exceção estabelecida no inciso I, do
§1º, art. 40, da Constituição da República que garante
ao  aposentado,  naquelas  circunstâncias,  o  direito  à
percepção de proventos integrais. Súmula 271, 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. (TJPB - Acórdão do processo
Nº 99920110005538001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) -
Relator  DES.  JOAO  ALVES  DA  SILVA  -j.  Em
16/11/2011)

Dessa  forma,  evidencio  devida  a  revisão  da  pensão,
conforme restou consignado na sentença recorrida, não merecendo retoques
o édito monocrático. 

Em face de todo o acima exposto, NEGO PROVIMENTO  à
REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO  e,  de ofício,  majoro os honorários
advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze
por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015. 

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de

Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o  Excelentíssimo

Senhor  Doutor  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

                  Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

           Relator
01


