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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  REVISÃO  DE  PENSÃO  POR
MORTE  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  PAGAMENTO
RETROATIVO. SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR.
FALECIMENTO.  PENSÃO  POR  MORTE.  VALOR
PAGO A MENOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM
PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA À
INSTÂNCIA  AD  QUEM.  INCONFORMISMO  DA
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PROMOVIDA.  PRELIMINAR  ARGUIDA  NAS
CONTRARRAZÕES.  INADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  OFENSA  À  DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA.  SENTENÇA  DEVIDAMENTE
REBATIDA.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  SUSCITADA  PELA  PBPREV  –
PREVIDÊNCIA  PARAÍBA.  FONTE  PAGADORA
DOS  PROVENTOS  AUFERIDOS  PELA
IMPETRANTE.  REJEIÇÃO. MÉRITO.  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO. LEI VIGENTE NA
DATA DO  ÓBITO  DO SEGURADO.  SÚMULA Nº
340,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
OBSERVÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  DO  TEMPUS
REGIT  ACTUM.  ÓBITO  OCORRIDO  EM  1998.
ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98
E Nº 41/2003.  INTEGRALIDADE E PARIDADE DA
PENSÃO.  REVISÃO  DEVIDA.  JUROS  DE  MORA.
TERMO  INICIAL.  CITAÇÃO.  SÚMULA  204,  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO NO ART. 20, §3º
E §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  E  DA
APELAÇÃO.

-  A  preliminar  de  inadmissibilidade  recursal  não
prospera, porquanto o apelatório aponta as razões de
fato  e  de  direito  pelas  quais  entende  a  parte
insurgente deva ser reformada a decisão hostilizada.

- "A PBPREV. Paraíba Previdência é exclusivamente
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competente para  administrar  e  pagar  os  benefícios
previdenciários  vinculados  ao  regime  próprio  de
previdência  estadual,  inclusive  aqueles  concedidos
antes de sua criação, nos termos do art. 32, da Lei n. °
7.517/2003,  pelo  que é  a  única  pessoa jurídica  que
ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de
ação  que  busca  a  revisão  de  pensão  por  morte."
(TJPB;  AC  200.2009.018355-5/001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  ReI.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 07/11/2013; Pág. 16).

- Nos termos da Súmula nº 340, do Superior Tribunal
de Justiça,  e em homenagem ao  princípio do  tempus
regit actum,  a  lei  aplicável  à  concessão  de  pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do
óbito do segurado.

-  Considerando  que  o  óbito  do  instituidor  do
benefício ocorreu em 1998, ou seja, antes da Emenda
Constitucional  nº  20/98,  e  da  implementação  dos
novos  critérios  estabelecidos  pela  reforma
previdenciária  trazida  pela  Emenda  Constitucional
nº 41/03, é de manter a sentença que revisou a pensão
por morte para conceder o direito à integralidade e
paridade para os beneficiados.

-  Os juros de mora nas ações relativas a benefícios
previdenciários  incidem a  partir  da  citação  válida,
nos termos da Súmula nº 204, do Superior Tribunal
de Justiça.

-  Estando  o quantum estipulado  a  título  de
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honorários  advocatícios,  em  conformidade  com  os
ditames do art. 20, §3º e §4º, do Código de Processo
Civil de 1973, então vigente, não há que se falar em
minoração da referida verba.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares,  no  mérito,
desprover a remessa oficial e o apelo.

Amanda Joyce de Jesus Ferreira e Jonatha de Jesus
Ferreira, representados por sua genitora, Joelma Maria de Jesus Ferreira, também
parte integrante da lide, ingressaram com a presente  Ação de Revisão de Pensão
por Morte c/c Obrigação de Pagamento Retroativo,  em face da  PBprev - Paraíba
Previdência,  aduzindo que são legítimos beneficiários  do policial  militar  Jonildo
Marinho Ferreira, falecido em serviço em 15 de setembro de 1998, e promovido pelo
critério “post mortem” à graduação de 3º Sargento. Verberam, no entanto, que vêm
recebendo  a  pensão  em  quantia  inferior  ao  devido  em  razão  da  ascensão
promocional do  de cujus, pelo que pugnam, em sede de liminar, pela percepção da
verba em valor equivalente a remuneração de 3º Sargento, requerendo, por fim, que
seja revisto e atualizado o valor da pensão, e, ainda, que seja autorizado o pagamento
dos valores retroativos, dos meses em que recebeu de forma indevida.

Contestação  apresentada  pela  PBprev  -  Paraíba
Previdência, fls. 24/30.

A  parte  autora colacionou  aos  autos  cópia  do
processo administrativo, fls. 44/83.
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Decidindo a querela, fls. 84/87V, o Magistrado  a quo
julgou procedente o pedido inserto na inicial, consignando os seguintes termos:

(…) JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO,  para
deferir a paridade do valor da pensão em favor dos
Autores  igual  ao  vencimento  da  sua  categoria
funcional  de  graduado  de  3º  Sargento  da  Polícia
Militar do Estado, ao tempo em que condeno a ré no
pagamento de honorários advocatícios na ordem de
10% do valor da causa.
Também,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO
condenando a Ré no período quinquenal anterior à
data  do  ajuizamento  desta  demanda,  devidamente
atualizado pelo IPCA e juros de mora de 0,5% (meio
por cento), a partir da citação, nos termos do art. 604
do Código de Processo Civil, além da condenação de
10% incidente sobre o montante da dívida apurada.
(…)
(…)  CONCEDO  OS  EFEITOS  DA  TUTELA
ESPECÍFICA para  determinar,  incontinenti,  ao  réu
proceder a implantação da atualização no valor  da
pensão dos Autores equivalentes ao percebido pelo 3º
Sargento  da  Polícia  Militar,  incidindo  todos  os
direitos e vantagens pessoais.

Inconformada,  a  PBprev  -  Paraíba  Previdência
interpôs APELAÇÃO às fls. 89/94, sustentando a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam, ressaltando que o pagamento é atribuição do tesouro estadual, impondo a
extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, sustenta que o respectivo
benefício,  está  acobertado  pelo  manto  da  paridade,  eis  que  instituído  antes  da
publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, e, complementa, ressaltando que vem
adimplindo a pensão por morte de forma correta, ou seja em conformidade com a
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remuneração dos servidores da ativa ocupantes do mesmo posto, outrora ocupado
pelo instituidor do benefício, qual seja, de 3º Sargento, razão pela qual não há que se
falar em atualização da pensão auferida. Por essas razões, pugna pela improcedência
do pedido, e, alternativamente, pela incidência dos juros de mora a partir do trânsito
em julgado da decisão.

Contrarrazões,  ofertadas  às  fls.  100/103  nas  quais
defendeu os recorridos que as razões da apelação encontrar-se-iam desprovidas de
consistência  fático-jurídica,  sem  impugnar  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida, pugnando, ademais, pela manutenção da decisão recorrida.

Houve a remessa oficial.

A Procuradoria de Justiça, através da  Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes, fls. 111/113, opinou pela rejeição da preliminar, abstendo-
se, no entanto, de opinar acerca do mérito.

VOTO

Inicialmente,  impende  consignar  que  a  sentença
proferida nos autos, foi efetuada antes da vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março
de  2015,  razão  pela  qual  a  matéria  do  presente  recurso,  será  apreciada  sob  os
parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em vigor à época da
execução do sobredito ato processual.

Nesse  sentindo,  proclama  o  enunciado
administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
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admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 

A propósito,  a  jurisprudência  do Superior Tribunal
de  Justiça  também já  efetuou posicionamento  acerca  da  aplicabilidade do  direito
intertemporal:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
DECISÃO  AGRAVADA  PUBLICADA  SOB  A
ÉGIDE  DO  CPC/1973.  CONTAGEM  DO  PRAZO.
REGRAS  DE  DIREITO  INTERTEMPORAL.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  DE  2015.  RECURSO  INTEMPESTIVO.  1.  A
nova  lei  processual  se  aplica  imediatamente  aos
processos em curso  (ex vi do art. 1.046 do CPC/2015),
respeitados  o  direito  adquirido,  o  ato  jurídico
perfeito,   a   coisa  julgada,  enfim,  os  efeitos  já
produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei.
2.  Considerando  que  o  processo  é  constituído  por
inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se
pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a
qual,    cada    ato   deve   ser   considerado
separadamente dos demais para o fim de determinar
qual a lei que o regerá   (princípio do  tempus  regit
actum).  Esse  sistema  está  inclusive  expressamente
previsto no art. 14 do CPC/2015. 3. Com base nesse
princípio e em homenagem à segurança jurídica,  o
Pleno  do  Superior  Tribunal de Justiça interpretou o
art.  1.045  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015  e
concluiu  que o novo CPC entrou em vigor no dia
18/03/2016,  além  de  elaborar  uma  série  de
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enunciados  administrativos  sobre  regras  de  direito
intertemporal  (vide Enunciados Administrativos n. 2
e 3 do STJ). 4. Esta Corte de Justiça estabeleceu que a
lei que rege o recurso é aquela vigente ao tempo da
publicação do decisum. Assim, se a decisão recorrida
for publicada sob a égide do CPC/1973, este Código
continuará  a  definir  o  recurso  cabível  para  sua
impugnação,  bem como a  regular  os  requisitos  de
sua  admissibilidade.  A  contrário  sensu,  se  a
intimação se deu na vigência da lei nova, será ela que
vai regular integralmente a prática do novo ato do
processo, o que inclui o cabimento, a forma e o modo
de  contagem  do  prazo. 5.  No  caso,  a  decisão  ora
agravada foi publicada em 17/03/2016, portanto sob a
égide  do  CPC/1973.  Assim,  é  inviável  a  incidência
das  regras  previstas  nos  arts.  219 e  1.021,  §  2º,  do
CPC/2015, razão pela qual mostra-se intempestivo o
agravo regimental interposto após o prazo legal de
cinco  dias  previsto  nos  arts.  545  do  Código  de
Processo Civil de 1973 e 258 do Regimento Interno
do  STJ.  6.  Agravo  regimental  não  conhecido.(STJ  -
AgInt  no  AREsp  785269  /  SP,  Rel.  Min.  Gurgel  de
Faria,  Primeira  Turma,  Data  do  Julgamento
19/04/2016, DJe 28/04/2016) – sublinhei.

Prosseguindo,  observa-se  que  os  presentes  autos
aportaram a essa Corte de Justiça tanto pela interposição de Recurso Apelatório pela
parte promovida, quanto em razão da  Remessa Oficial, os quais serão analisados
conjuntamente, haja vista o exame das questões meritórias recursais se entrelaçarem.

De início, cumpre examinar a prefacial de ausência
de requisito  de  admissibilidade recursal,  a  qual,  de  logo,  vislumbro não merecer
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guarida, pois  não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista as razões
recursais terem enfrentando os fundamentos da sentença.

Por  tais  razões,  sem  maiores  delongas,  rejeito  a
preliminar de ausência de requisito de admissibilidade recursal.

De igual forma,  não merece prosperar a preliminar
de  ilegitimidade  passiva  ad  causam suscitada  pela  autoridade  coatora,  in  casu,
PBprev - Previdência Paraíba.

Isso  porque,  com  a  criação  pela  Lei  Estadual  nº
7.517/03,  da  PBprev  -  Paraíba  Previdência, ocorreu  a  transferência  da
responsabilidade pelo pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores
do Estado, para a aludida Entidade Previdenciária, legitimando-se, assim, para
figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito de ratificar a legitimidade da autarquia
na presente ação, pinçada na parte oportuna:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PENSÃO  POR  MORTE.  POLICIAL  MILITAR.
REDUÇÃO.  PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. A  PBPREV é
um ente da Administração Pública Indireta dotada
de  personalidade  jurídica  própria  cuja  função
consiste,  primordialmente,  gerir  o  Sistema  de
Previdência  Social  dos  Servidores  do  Estado  da
Paraíba,  sendo claro o  §  1º  do art.  32  da referida
regra  jurídica  no  sentido  de  ser  de
responsabilidade  da  autarquia  "A  assunção  e  a
administração  dos  benefícios  previdenciários  já
concedidos".  PREJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO.
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REJEIÇÃO. Não  há  que  se  falar  em  prescrição
quando  entre  o  suposto  dano  previdenciário  e  a
citação da autarquia decorreram menos de 02 (dois)
anos.  MÉRITO.  REGIME  JURÍDICO  DE  DIREITO
PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
REDUTIBILIDADE  SALARIAL.
IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO. A Suprema Corte entende que a
introdução  de  novo  regime  remuneratório  não
autoriza,  em  tese,  a  redução  de  vencimentos,
prevalecendo, assim, a irredutibilidade salarial como
uma das modalidades de direito adquirido (artigos
5º, XXXVI e 37, XV, da CF). (Reexame Necessário nº
0000694-93.2009.815.0281,  3ª  Câmara  Especializada
Cível do TJPB, Rel. Maria das Graças Morais Guedes.
DJe 12.07.2016) – negritei.

Rejeito, pois a preliminar.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia.

O cerne da questão reside em verificar o acerto do
pronunciamento judicial de fls. 84/87V, por meio do qual o Juiz a quo concedeu aos
promoventes o direito à paridade na percepção da pensão decorrente do falecimento
de  Jonildo Marinho Ferreira,  determinando sua revisão em valor  equivalente  ao
vencimento da categoria funcional  do falecido,  a  saber,  de 3º  Sargento da Polícia
Militar.

Adianto,  sem  mais  tardança,  que  é  resposta  é
positiva.
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Explico.

A  priori,  devo  consignar  que  Jonildo  Marinho
Ferreira, como dito acima, foi a óbito em 15 de setembro de 1998, fl. 13, e, promovido
pelo critério “post mortem” para 3º Sargento, em 16 de setembro de 1998, fl. 15, ou
seja,  em  data  anterior  as  alterações  introduzidas  pela  Emenda  Constitucional  nº
20/98, e antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, que pôs fim o
direito  à  paridade  e  à  integralidade  nos  moldes  até  então  consignados  na  carta
magna. 

Desta feita, em observância ao princípio tempus regit
actum,  as  regras  aplicáveis  à  concessão  de  benefícios  previdenciários  são  aquelas
vigentes à data do fato gerador, in casu, o óbito do segurado/servidor.

A propósito,  o  enunciado  da  Súmula  nº  340,  do
Superior Tribunal de Justiça:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária
por  morte  é  aquela  vigente  na  data  do  óbito  do
segurado. 

Desta feita,  o art.  40,  §5º,  aplicável  à espécie,  antes
das  alterações  trazidas  pelas  Emendas  Constitucionais  nº  20/98  e  41/03,  previa
expressamente:

Art. 40. O servidor será aposentado:
(...)
§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
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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.
§5º - O benefício da pensão por morte corresponderá
à  totalidade  dos  vencimentos  ou  proventos  do
servidor  falecido,  até  o  limite  estabelecido  em  lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Assim sendo, decidindo o Supremo Tribunal Federal
que  o  citado  artigo  é  autoaplicável,  ou  seja,  não  exige  a  elaboração  de  leis  que
complete o alcance ou o sentido, ou lhe fixe o conteúdo, entendo não merecer reparo
à decisão combatida:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PENSÃO  POR
MORTE.  BENEFÍCIO  INTEGRAL.  AUTO-
APLICABILIDADE  DO  ART.  40,  §5º,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  (ATUAL  §7º).
NATUREZA  DA  VANTAGEM  RECEBIDA  PELO
INSTITUIDOR  DO  BENEFÍCIO.  EXTENSÃO  AOS
INATIVOS E PENSIONISTAS. DEBATE DE ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL.  ACÓRDÃO
RECORRIDO  PUBLICADO  EM  12.08.2010.  A
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  é
pacífica  no  sentido  de  que  o  artigo  40,  §  5º,  da
Constituição  Federal,  atual  §  7º,  é  norma  de
aplicabilidade imediata e determina que o cálculo
de  pensão  por  morte  de  servidor  público  deve
corresponder  à  totalidade  dos  vencimentos  ou
proventos deste quando em atividade. Precedentes.
A controvérsia acerca da possibilidade de extensão
aos  aposentados  e  pensionistas  das  vantagens
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percebidas  pelos  servidores  em  atividade  assim
como  sobre  a  natureza  jurídica  das  referidas
vantagens, está restrita ao âmbito infraconstitucional.
Precedentes. 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. (STF -  ARE 650374 AgR/
CE   -  Rel.  Min.  Rosa  Weber,  Primeira  Turma,
Julgamento 06/08/2013) – negritei.

Nesse sentido, levando-se em consideração o teor do
princípio do tempus regit actum, já frisado alhures, e tendo o óbito do de cujus ocorrido
na data de 15 de setembro de 1998, fl. 13, isto é, sob a égide do texto original do art.
40, §5º, da Constituição Federal de 1988, entendo que a pensão por morte deve ser
concedida aos promoventes de forma integral e paritária,  isto é,  o  equivalente ao
valor  percebido  pelo  servidor  se  vivo  estivesse,  devendo ser  mantida  a  sentença
nesse aspecto.

Por outro lado, observa-se que o Magistrado a quo ao
determinar que a Edilidade restituísse à autora os valores pagos a menor, referentes
ao cinco  anos  anteriores  ao  ajuizamento  da ação,  o  fez  em conformidade com o
preconizado no Decreto nº 20.910/32, que estabelece ser de cinco anos, a prescrição
das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias.

De  igual  forma,  não  prospera  o  pedido  vindicado
pela promovida, no sentido de que os juros de mora tenham como inicial a data do
trânsito em julgado da decisão, eis que nos termos da Súmula nº 204, do Superior
Tribunal de Justiça, "os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários
incidem a partir da citação válida", pelo que deve ser mantida a sentença também
quanto a esse aspecto.
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Por  fim,  entendo  que  o  valor  dos  honorários
advocatícios estipulados em primeiro grau no importe de 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa, além de estar em conformidade com os ditames do art. 20, §3º e §4º,
do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  então  vigente,  também  é  adequado  para
remunerar condignamente o trabalho do ilustre causídico.

Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  a  sentença
bem sopesou os fatos e aplicou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E AO APELO. 

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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