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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  ABONO  DE  PERMANÊNCIA.
PAGAMENTO  RETROATIVO  A  DATA  DO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  DA
APOSENTADORIA  VOLUNTÁRIA.
POSSIBILIDADE.  DESNECESSIDADE  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  BENEFÍCIO
DA  JUSTIÇA  GRATUITA.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 

- “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu
que,  uma  vez  preenchidos  os  requisitos  para  o
recebimento do abono de permanência, esse direito não
pode estar condicionado a outra exigência.” 

- “O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento
no sentido de que o termo inicial para o recebimento
do  abono  de  permanência  ocorre  com  o
preenchimento  dos requisitos  para  a  aposentadoria
voluntária.”

-   Deve ser  mantido  o  benefício  da  justiça  gratuita
concedido a Autora (fl.  41v.), até porque não houve
prova da modificação da sua situação econômica no
decorrer  da  lide,  ou  seja,  o  afastamento  das
condições  que  inicialmente  determinaram  o
deferimento da benesse. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  DESPROVER o  Apelo,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl.101. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de João

Pessoa contra Sentença, que julgou procedente o pedido de  pagamento dos

retroativos,  referente  ao  Abono  de  Permanência  e  Abono  de  Permanência

Previdenciário, a data da implementação dos requisitos para a aposentadoria

voluntária, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por Thália Maria

Seixas de Araújo Caldas em face do Apelante.

Nas razões de fls. 66/69v., o Apelante sustentou, em resumo,

que os referidos abonos só deverão ser pagos a partir da data da opção em

permanecer em atividade. No mais, impugnou a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões ofertadas às fls. 76/83v., pedindo a manutenção

da sentença e rejeição da impugnação a justiça gratuita, sob o argumento de

ocorrência de preclusão.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  91/97,  opinou  pelo

desprovimento da Apelação.

É o relatório. 

VOTO

Extrai-se do caderno processual que a Apelada/Autora adquiriu

o  direito  de  aposentar-se  em 31 de  agosto  de 2008,  mas fez  a  opção de

permanecer em atividade, no dia 30 de março de 2009, tendo sido concedido

os  abonos  de  Permanência  e  de  Permanência  Previdenciária,  em julho  de
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2009, restando-nos definir a partir  de que momento deve ser considerado o

pagamento desses abonos.

Pois bem.

Tenho  que  a  Sentença  não  merece  reparo.  É  que,  como

destacou  a  Juíza  sentenciante,  da  análise  do  art.  56  a  Lei  Municipal  nº

3.528/81, que assegura o acréscimo de 20% sobre o vencimento, para servidor

que atingiu os limites necessários à aposentadoria, bem como do art. 40, §19,

da  CF,  que  conferem  o  direito  ao  Abono  de  Permanência  Previdenciário,

“percebe-se que não há exigência de requerimento prévio.  Ao contrário,  as

normas estabelecem que, adquirido direito a aposentadoria e permanecendo o

servidor em atividade, como estímulo e prêmio a sua permanência, fara jus,

imediatamente, às vantagens remuneratórias previstas.”

Desse modo, deve ser considerado, para efeito do pagamento

dos  abonos  referidos,  a  data  do  preenchimento  dos  requisitos  para

aposentadoria voluntária, ou seja, 31 de agosto de 2008, sendo dispensável,

inclusive, requerimento administrativo.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR PÚBLICO.
ABONO  DE  PERMANÊNCIA.  EXIGÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.  1.  A  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os
requisitos para o recebimento do abono de permanência,
esse  direito  não  pode  estar  condicionado  a  outra
exigência 2.  Agravo interno a que se nega provimento.
(RE  648727  AgR,  Relator(a):  Min.  ROBERTO
BARROSO,  Primeira  Turma,  julgado  em  02/06/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017
PUBLIC 22-06-2017) 
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DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  SERVIDORA
PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO
DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF.
1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no
sentido  de  que  o  termo  inicial  para  o  recebimento  do
abono de permanência ocorre com o preenchimento dos
requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes.
2.  Agravo regimental  a  que se nega provimento. (ARE
825334  AgR,  Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,
Primeira  Turma,  julgado  em  24/05/2016,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-
06-2016) 

 Por  fim,  deve  ser  mantido  o  benefício  da  justiça  gratuita

concedido a Autora (fl. 41v.), até porque não houve prova da modificação da

sua  situação  econômica  no  decorrer  da  lide,  ou  seja,  o  afastamento  das

condições que inicialmente determinaram o deferimento da benesse. 

Sobre a matéria, vale destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATOS  AGRÁRIOS.
IMPUGNAÇÃO  AO  PEDIDO  DE  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS
CONCRETOS  A  AFASTAR  A  PRESUNÇÃO  DE
INCAPACIDADE ECONÔMICA INDICIADA. Tratando-se
de  impugnação  ao  pedido  de  Assistência  Judiciária
Gratuita, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que
a parte impugnada tem condições de arcar com as custas
do  processo  e  com  os  honorários  advocatícios.  A
alegação  da  recorrente,  no  sentido  de  que  houve
alteração do patrimônio do recorrido, após o pagamento
da  condenação  imposta  na  sentença,  não  pode  ser
acatada,  já  que  a  indenização  possui  efeito
compensatório,  sem  acréscimo  patrimonial.  RECURSO
IMPROVIDO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº
70064922677, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em
13/08/2015).

Pelo exposto,  DESPROVEJO o Apelo, mantendo a Sentença

em todos os termos.
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Majoro em 5% (cinco por cento) os honorários arbitrados na

Sentença, por força do disposto no art. 85, §11, do novo CPC.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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