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Pensão providenciaria decorrente de
falecimento de	 servidor em atividade. Valor
correspondente à totalidade da remuneração.

Interpretações sistemática e histórica do § 7°
do art.	 40 da	 Constituição Federal, 	 com a
alteração processada pelo art. 1° da Emenda
Constitucional n° 020/98. 3. Inteligência dos arts.
25 e 27 da RN n° 003/00.

Tratam os presentes autos de n. ° 3.20 - 13087/04, da consulta formulada a
este Tribunal pelo Auditor da 5' Auditoria, PAULO CÉSAR CALDAS PINHEIRO,
acerca do entendimento deste Tribunal sobre o valor da pensão a ser concedida a
dependente de servidor falecido em atividade, sob a égide do § 7° do art. 40 da
Constituição Federal, com a modificação processada 	 pelo art.	 1°	 da Emenda
Constitucional n° 020/98.

Alega o ilustre Auditor, como motivo determinante da consulta, o fato de alguns
municipios que instituíram regime próprio de previdência para seus servidores vêm
concedendo o benefício da pensão previdenciária aos dependentes de servidor
falecido na atividade com base na interpretação literal do § 7° do art. 40 da CF, sob a
regência da EC 020/98, ou seja, em valor equivalente aos proventos a que teria direito

de cujus. com base em pareceres expedidos por assessoria jurídicas especializadas,
como é o caso da BB Previdência, ligada ao Banco do Brasil S.A., trazendo à colação
cópia do parecer de fls. 03-04, emitido em favor do IPASMA de Acreúna.

Noticia o ilustre consulente que a 5a AFOCOP vem seguindo orientação da
Superintendência Jurídica deste Tribunal, exarada no Parecer n° 1.244/2002 e trazido
à colação às fls.05-20, que adotou a tese esposada pelo Tribunal de Contas do Rio
Grande do Sul, elaborada em minucioso parecer onde apresentou uma análise
sistemática do citado dispositivo constitucional, bem como uma análise histórica da
própria EC 020/98, concluindo que a pensão decorrente de passamento de servidor
em atividade deve ser fixada no valor integral de sua remuneração e não proporcional
ao tempo de serviço. Tal tese foi, inclusive, corroborada por decisões proferidas pelo
Tribunal de Justiça daquele estado, conforme faz remissão o estudo apresentado.

Diante do confronto diametralmente oposto dos do parecer emitido pelo BB
Previdência e pela Superintendência Jurídica desta Casa, e diante da alta indagação
jurídica da matéria, houve por bem o ilustre Auditor provocar um estudo mais acurado
do assunto. à luz da doutrina e jurisprudência pátrias, visando externar a posição oficial

definitiva do Tribunal sobre a questão.

Instruindo os autos, a Superintendência 	 Jurídica, consoante	 Parecer n°
0806/04, de fls. 21-25, trazendo á colação decisões exaradas pelo Supremo Tribunal
Federal, e.g. AI 427324 AgR / SP - Rel.. Min. Sepúlveda Pertence, l a Turma - DJ
19.09.2003. pp 00017. AI 422436 AgR / PI - Rel: Min. epúlveda Pertence, . 	 urma

05.09.2003. pp 00035. concluiu que a pen	 de servidor	 Nice falecido na
atividade deve ser fixada de forma integral no	 da sua últi	 r	 uneração e não
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de forma proporcional ao tempo de serviço efetivamente prestado até o seu
passamento.

Por seu turno. atuando nos autos, a douta Procuradoria Geral de Contas,
mediante Parecer n° 8865/04. de fls. 39-40, concordou com o posicionamento
esposado pela Superintendência Jurídica.

Por óbvio, com consulente que foi, deixou o Auditor da 5' AFOCOP de colocar
o seu posicionamento sobre a questão.

É este o relatório. Passamos, assim, ao nosso voto.

Primeiramente cumpre-nos concordar com a providência tomada pela 5°
AFOCOP em trazer à lume posicionamentos diferentes sobre a questão, buscando
oportunizar um estudo mais acurado da questão e o conseqüente posicionamento
definitivo deste Tribunal sobre o assunto.

Não é demais observar que a questão foi muito bem tratada pela
Superintendência Jurídica quando da emissão do Parecer n° 1.244/2002, trazido à
colação às fls 05-20, onde transcreveu minucioso estudo elaborado pelo Tribunal de
Contas do Rio Grande do Sul, que interpretou de forma sistemática o § 7° do art. 40 da
Constituição Federal e de forma histórica o art. 1° da Emenda Constitucional n° 020/98
e cujos trechos principais relatamos abaixo:

"Todavia. essa intenção legislativa resultou derrotada no Congresso Nacional,
prevalecendo a tese da integralidade dos proventos, resultando na aprovação da
norma contida no § 3° do art. 40: Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua
concessão. serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria e, na forma da lei. corresponderão à totalidade da remuneração'

"Portanto. de acordo com o acontecido na tramitação do processo legislativo da Emenda, que
desembocou na aprovação do texto supratranscrito. o sentido da nova norma é o de
manter a integralidade dos proventos, não se podendo, no caso, retirar conclusão
diferente do alcance que deflui da expressão ' na forma da lei".

Em resumo para a perfeita intelecção do vigente § 7° do art. 40 da Constituição Federal, que
dispõe ser a pensão por mode igual 'ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em
atividade na data de seu falecimento_ observado o disposto no § 3°', ã imprescindível a
remissão ao citado § 3°. do seguinte teor os proventos de aposentadoria. por ocasião da sua
concessão serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria e. na forma da lei. corresponderão à totalidade da remuneração".

No campo da jurisprudência o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, se
harmonizando com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre o
assunto. também entendeu que a Emenda Constitucional n° 020/98 não alterou o
critério de concessão de pensão previdenciária, conforme se vê abaixo:

A pensão por morte deve corresponder à
percebidos pelo segurado. como se vivo fo
Roque Joaquim Volkeiss. Regra auto-aplic
Emenda Constitucional 20/98 não altero
Rio Grande do Sul. 2000. n° 33, p. 36)'
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Relator.

Conselheiros presentes:

Fui presente:
	

Procurador Geral de Contas.

1'

Estado de Goiás	 �' 8	 -O 4aT'; e TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 
FLS.

Para confirmar a tese acima esposada, basta verificarmos que a novel Emenda
Constitucional 41/04, que novamente alterou as regras previdenciárias dos servidores
públicos, ainda confirma que a base para a concessão de pensão é a remuneração do
cargo efetivo do servidor falecido, limitada até o valor teto pago pelo INSS, devendo a
importância da remuneração que suplantar esse valor ser reduzida em 30% (trinta por
cento).

Por último, cabe esclarecer que o art. 25 da Resolução Normativa RN n°
003/00, deste Tribunal, editada em 19 de abril de 2000, já estabelecia o entendimento
desta Corte de que o valor da pensão, por ocasião da sua concessão, deverá ser igual
ao valor da remuneração do servidor falecido em atividade ou no valor do provento do
servidor inativo falecido.

Isso posto,

RESOLVE

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes de
seu Colegiado, e com base nas colocações acima, e acatando os Pareceres n°
0806/04 e 8868/04, respectivamente das doutas Superintendência Jurídica e
Procuradoria Geral de Contas, que passam a fazer parte integrante deste ato
resolutivo, manifestar o seu entendimento de que a pensão do servidor público
falecido em atividade e concedida de acordo com o § 7° do art. 40 da Constituição
Federal, na redação dada pelo art. 1° da Emenda Constitucional n° 020/98, deve
corresponder à integralidade da remuneração do servidor no cargo de provimento
efetivo, conforme orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo
Tribunal Federal.

À Superintendência de Secretaria, para as providências complementares.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos
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ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA

13087/04
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - 5a
AFOCOP
REMUNERAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE EM
FACE AO §7° DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PARECER N. 0806/04

A 5 a AFOCOP suscita a questão referente ao
valor a ser pago às pensões por morte de servidores
municipais em	 face das	 alterações	 do texto
constitucional	 efetuadas	 pela	 EC	 n.	 20/98,
especialmente com relação aos atuais 	 §§ 3 0 	e	 7°, do
art. 40 da constituição Federal. Dúvidas 	 surgem
quanto à possibilidade de fixação do quantum devido
aos dependentes como valor da pensão por morte.

0 princípio da supremacia 	 constitucional
significa que a Constituição é uma lei fundamental e
assim, nenhuma outra lei poderá prevalecer, se suas
disposições conflitarem com as da Lei Magna.	 A
autonomia dos Municípios começa	 somente	 depois da
obediência aos princípios obrigatórios constantes da
constituição Federal, e nem poderia 	 ser	 de outra
forma, sob pena de se inviabilizar a Federação.

Teoricamente, as observâncias do princípio
da	 supremacia	 constitucional	 e	 do	 principio
federativo dependem diretamente da jurisprudência do
supremo Tribunal	 Federal, considerado o guardião da
Constituição. É	 que o Supremo Tribunal, sob pena de se
comprometerem as	 elevadas funções que 	 a	 Constituição lhe
conferiu, não pode ter seus julgados desobedecidos.

Assim,	 o entendimento do	 supremo Tribunal
sobre os princípios básicos de nossa Constituição
Federal deverá ser respeitado em todo o Brasil, nas
três esferas de poder de governo. Em	 outras

	

( 10SC FREDERICO MARQUES, "Manual de D rei 1 o Processual Civil", vol. 3/199-200, 	 item 13.
653, 9 ed., 1987, saraiva).
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palavras, a	 Constituição precisa ser respeitada
pelos governantes federais, estaduais e municipais.

É	 entendimento	 pacifico	 do	 Supremo
Tribunal Federal que a pensão devida aos dependentes
de servidor	 público deve	 corresponder ao valor
integral da remuneração que perceberia o segurado se
vivo estivesse:

Pensão por morte de servidor público (CF, art. 4o,§ 5°
( § 7° na redação da EC 20/98): interpretação. Na
interpretação do art. 40, § 5°, da Const. (não afetada
pelas alterações trazidas ao art. 40 pela EC 20/98),
firmou-se o entendimento do STF, a partir do MI 211,
RT,J 157/411, no sentido de que para conciliar-se com a
parte inicial do preceito - segundo a qual "a pensão por
morte corresponderá à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido" -
a melhor interpretação de sua parte final é a que vincula
o "limite estabelecido em lei", que ali se prevê,
não ao valor da pensão, mas ao da remuneração
do morto, que lhe servirá de paradigma integral.

Recurso extraordinário: descabimento: 	 falta de
prequestionamento da alegada violação ao artigo 195, §
5°,	 da Constituição: Súmulas 282	 e 356. 3. RE:
prequestionamento: Súmula 356. O papel que a Súmula
356 atribui aos embargos declaratórios na configuração
do prequestionamento é apenas o de suprir a falta de
explicitação do argumento em que se funda a decisão
recorrida, não o de impingir-lhe fundamento
desnecessário ao julgamento da causa. (negr itei)

1. Pensão por morte de servidor público (CF, art. 40.§ 5°
( § 7° na redação da EC 20/98): interpretação. Na
interpretação do art. 40, § 5°, da Const. (não afetada
pelas alterações trazidas ao art. 4o pela EC 20/98),
firmou-se o entendimento do STF, a partir do MI
211, RTJ 157/411, no sentido de que para conciliar-se
com a parte inicial do preceito - segundo a qual "a
pensão por morte corresponderá à totalidade
dos vencimentos ou proventos do	 servidor

At 4/7524 AtiR / SP - Rel 1•1 TI SEPUINEDA PERTENCE, 1' Turma - D3 DATA-19-09-2003 PP -00017
IMENI VOL -02124-11 PP-02254
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final é a que vincula o "limite estabelecido em
lei", que ali se prevê, não ao valor da pensão,
mas ao da remuneração do morto, que lhe
servirá de paradigma integral. 2. Recurso
extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
contém fundamento constitucional suficiente (art. 40, §§
4° e 5°, atuais .§.§ 7° e 8°), não atacado pelo RE:
incidência da Súmula 283 3 . (negraci)

O Ministro SEPULVEDA PERTENCE, Relatar do AG. REG
no Agravo de Instrumento n. 427.324-s p ao analisar seu
mérito entendeu que:

No mérito. a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal firmou-se -. a partir do julgamento do MI 211 (Marco
Aurélio. RTJ 157/411) - no sentido de que o § 5° do art. 40 da
Constituição assegura a plena correspondência de valores entre
a pensão deixada por servidor público falecido e o que este
servidor percebia quando em, atividade. Essa orientação não
foi afetada pelas alterações trazidas ao art. 40 pela EC 20/98: o
beneficio da pensão deverá sempre corresponder "ao valor dos
proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que
teria direito o servidor em atividade na data de seu
falecimento" (art. 40, § 7°). fixados estes na forma da lei (art. 40.
§3°).

Aderindo ao pensamento da maioria do Tribunal,
acentuei, na ocasião. a propósito do mencionado §5 11 : "para
conciliar-se com a parte inicial do preceito - segundo a qual 'a
pensão por morte correspondera a totalidade dos vencimentos
ou proventos do servidor falecido' - a melhor interpretação de
sua parte final é a que vincula o limite estabelecido em lei', que ali
se prevê, não ao valor da pensão, mas ao da remuneração do morto,
que lhe servirá de paradigma integral".

Outorgada pela própria Constituição, a garantia
questionada independe de criação de fonte de custeio: o que faz
sem propósito a tentativa de subordinar sua aplicação à observância
do art. 195. 5°, CF, que é regra limitativa da criação de novos
benefícios, por isso, endereçada ao legislador ordinário.

GO.

Al 122436 AgR / PI	 PIAUI - Rel .: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - 1° Turma - D3 DATA -05 09-
2003  PP-00055 EMENT VOL-02122-06 PP-01115
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O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
orientação firmada no STF, que tem sido seguida, desde então (v.g.
RE 208.851, Néri; RE 208.826, Gaivão; RE 208.825, Sanches; RE
208.820, Gallottí; RE 207.660, Corrêa; RE 203.266, Moreira Alves,
lodos publicados no DJ de 23597). (negr~

A orientação juri sprudencial	 consolidada
no âmbito dessa Suprema Corte reconhece que o valor
da pensão não apenas corresponderá à totalidade dos
vencimentos ou proventos percebidos pelo 	 servidor
falecido, como deverá, também, constitui r objeto de
revisão na mesma data e na mesma proporção em que se
modificar a remuneração devi da 	 aos servidores	 em
atividade (RTJ 152/934, Rei. Mm.	 ILMAR GALVÃO -	 RE
n° 160.966-SP, Rei.	 Mm. NÉRI DA	 SILVEIRA	 -	 RE	 n°
209.270-Rs,	 Rei. Mm.	 CELSO DE MELLO, v.g.)

Na	 forma	 do artigo 40,	 §	 7°,	 da
constitui ção Federal, com a redação conferida pela
Emenda Constitucional n°	 20/98, a concessão	 do
benefício da pensão por morte "... será igual ao valor dos

proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que

teria direito o servidor em atividade ria data de seu falecimento,

observado o disposto no art. 3°".	 Ao interpretar	 o então
art. 40, §	 5°	 - substituído pelo aludido dispositivo
- o supremo Tribunal	 Federal firmou entendimento de
que "a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos
ou proventos do servidor falecido, sendo que este quantum deverá
corresponder ao valor da respectiva remuneração ou proventos,
observado o teto inscrito no art. 37, XI, da CF" (RE 199.461-4-s p -
2 a Turma,	 in RT 737/145) . Considerando	 que,	 ao
Supremo Tribunal	 Federal compete preci puamente a
guarda da Constituição incumbindo-lhe  dizer a última
palavra,	 tem	 direito	 de	 perceber	 pensão
correspondente à total idade	 dos proventos	 os
dependentes do servidor falecido.

De	 tudo que se expôs não remanescem
dúvidas quanto à i ntegralidade do valor da pensão 	 in
examine, nada havendo falar-se sobre fixação desse
quantum em valores proporcionai s 	 aos efetivos dias
trabalhados.

o	 que	 ressalta	 dos	 dispositivos
constitucionais aludidos à espécie é o objetivo 	 de
manter o poder aquisitivo por parte da	 família	 do

Hun fio o' 727 — Centro — Omiti 216-6160 FAX 225-0525 eli17 T1055-100 Goifulia — Goiás
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servi dor morto, corrigindo com isso, distorções
anteriores. o que foi confirmado pelo STF.

É o parecer, S.M.J.

Superintendência Jurídica do Tribunal de
Contas dos Municípios, em Goiânia, aos 08 de
setembro de 2004.

val é ri a Carpaneda
Superintendente
OAB/GO 8.256

g5
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P rocesso	 : 13087/04

I nteressado : 
Tribunal de Contas dos Municípios 5 AFOCOP

Assunto	 : RI/ consulta

PARECER N°<, /04

:,;amina-se expediente da lavra do Auditor Paulo César Caldas
Pinheiro. solicitando desta e grégia Corte dc Contas uni estudo acerca da

	

i nterpretação	 do	 7", artigo 40. da Constituição Federal, com a nova redação

	

inserida pela	 llmenda Co nstitucional n" 20/98, notadamente no que ;ilude à
fixação do valor atribuído à pensão, por morai. concedida aos beneficiários de
servidor

Esclarece o Interessado que se rim necessário elucidar a matéria,
em raião ele alguns Municípios, a exemplo de Acreúna e Rio Verde, adotarem o
entendimento exarado pelo 1313 P revidência - ligado ao Banco do Brasil — nosentido de calculara beneficio dc Iiirma proporcional ao tempo de serviço que
O de cupis contava na época do óbito (consoante verifica-se no parecer anexado

	

às fls. 03 04),	 dc Iiirma contraria ao posicionamento adotado pela 5" AFOCOP
e S uperintendência Jurídica, ainda sob a direção da IV Lúcia Vania I

l irmino deAlmeida.

Na sequencia regimental, Ibi o presente processo submetido à
análise da Su perintendência Jurídica, que, via Parecer n" 0806/04, Fls. 21/25,
concluiu que a pensa() devida aos dependentes de servidor público, 

A lu' dan" 020/98, deve COITeSp011del"  ao  valor inte g ral dos proventos  ouI tIMIller1100 que  perceberia o segurado  se  vivo estivesse, CO/IR/1111eOrICIILIÇÜ0 jurisprudencial consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores,
notadamente do Supremo Tribunal Federal. Ihrtamente comprovada com as
decisões carreadas as Ils. 2638 dos autos.

1,ncaminhado o processo ao crivo deste Ministério Público,
cumpre concordar com o posicionamento da Superintendência Jurídica. no
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bem :11Td/O;RIO parecer n" 0806/04. 
po rquanto restou 

demonstrado no processoem pauta que o assunto indagado detém um entendimento pachieo no
sentido do \ ;dor da pensào• consoante redaçâo 

conferida pela FC n" 020/98,ser igual á t otalidade do valor dos 
proventos Ou da alu miei-aça ° do servidor

ibIcerdo.

À guisa de observaçâo .
 releva anotar que, sob o novo comandoconstitucional,	 advindo	 das alterações	 promovidas	 pela	 Emenda

Cons titucional it" 041/01	 a pensào gerada pelo ffilecimento do	 servidorúltima
ocupante de cargo efetivo 

correspo nder-se-á ao valor dos 
proventos ou dareinuneraçâo recebida em vida, 

l imitada até o valor de	 teto do
be neficio pago pelo INSS. devendo os 

valores que su plantem esta cifra serem
IICI^CSCIdOS de 70 °11 sobre o mesmo excedente.

o Parecer.

MINISTÉRIO 
PÚB LICO, em Goiânia, aos 19 dias do mês de

no vembro de 2004.

c6..
Fabrício Macedo Mona

Procurador de Contas
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