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REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DE  PENSÃO  POR  MORTE.
PAGAMENTO  REALIZADO  A  MENOR  PELA  PBPREV.
RECONHECIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CORREÇÃO  DO
VALOR A SER PAGO, MAS SEM REALIZAR O PAGAMENTO
PRETÉRITO. SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO.
PRELIMINAR  DE  PRESCRIÇÃO.  COMPUTO  À  PARTIR  DA
PROPOSITURA  DA  AÇÃO.  DESCABIMENTO.  DEVOLUÇÃO
DESDE  O  PEDIDO  ADMINISTRATIVO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
DIREITO  AO  RECEBIMENTO  DAS  VERBAS.
RECONHECIMENTO  DESDE  A  ESFERA  ADMINISTRATIVA.
NÃO  PAGAMENTO.  ÔNUS  CABÍVEL  A  RECORRENTE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  II  DO  CPC.  PAGAMENTO
DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
DA REMESSA OFICIAL E DO APELO.

A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez,
dar-se-á por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
importe  reconhecimento  do  direito  pelo  devedor.  (Art.  202,  VI,
Código Civil)

- Deve ser mantido o Comando Sentencial no sentido de haver
a  devolução  de  valores  no  quinquênio  anterior  a  data  do
requerimento  administrativo,  considerando,  inclusive  o
reconhecimento do direito da parte pela PBPREV.

-  Segundo  artigo  373,  II,  do  novel  CPC,  é  ônus  da  PBPREV
provar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo  que  afaste  o  direito  do  pensionista  ao  recebimento



das verbas pleiteadas, do qual não se desincumbiu.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao Apelo e à Remessa Oficial, nos termos do voto do relator, integrando a
decisão a súmula de julgamento de fl. 132.

Relatório

Trata-se de apelação e  remessa oficial  tirados contra  sentença que
julgou  procedente  o  pedido  formulado  na  ação  ordinária  de  cobrança  proposta  por
Ivanilda Maria da Conceição em desfavor da Paraíba Previdência – PBPREV.

Na sentença, o magistrado processante julgou procedente o pedido
para condenar a PBPREV a pagar a diferença referente ao quinquênio anterior a contar da
data  do  requerimento  da  revisão  do  pedido  de  pensão,  com  as  devidas  atualizações
monetárias pelo IPCA, e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, incidente à
partir  da  citação,  condenando,  ainda,  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  no
percentual de 20% sobre o valor da condenação. 

Inconformado com o provimento, recorre a PBPREV, levantando, em
preliminar,  a prescrição quinquenal,  sustentando que a Sentença tomou indevidamente
como  data  limite  dos  valores  a  ser  ressarcido  a  do  requerimento  administrativo  que
concedeu a atualização dos estipêndios da promovente, quando deveria levar em conta à
data da propositura da ação.

No  mérito,  discorre  acerca  da  separação  dos  três  poderes;  as
limitações  orçamentárias  e  o  imperativo  constitucional  de  manutenção  do  equilíbrio
financeiro e atuarial.

Nestes termos,  pugna pelo provimento do apelo,  para que a data
final do prazo prescricional seja a da propositura da demanda, inexistência de atualização
sobre a condenação e reversão dos ônus sucumbenciais. 

Contrarrazões pela promovente.

Parecer  Ministerial  pela rejeição da preliminar de prescrição e,  no
mérito, pelo prosseguimento do feito, sem manifestação.

É o relatório. 

VOTO



A promovente/recorrida  moveu  a  presente  Ação  Ordinária  de
Cobrança, sustentando que é pensionista da PBPREV, em razão do falecimento do
seu companheiro, o qual era membro da Polícia Militar do Estado da Paraíba.

Ressaltou que sua pensão foi  concedida em 1992,  todavia  com
proventos  bem  inferiores  ao  recebido  pelo  falecido  servidor,  tendo  ingressado
administrativamente com um pedido de “Revisão de Pensão”, através do Processo
nº 0006830-07, tendo o órgão demandado reconhecido o direito da promovente em
atualizar  o  benefício  a  aos  valores  retroativos,  desde  a  data  do  requerimento,
passando a pagar os proventos de forma correta em agosto de 2008.

Afirmou que, malgrado implantar o valor correto, não procedeu
o  pagamento  das  diferenças  do  período  retroativo,  ou  seja,  anteriores  aos  cinco
anos do pedido administrativo, o que a motivou procurar a esfera judicial.

Conforme relatado, o magistrado processante julgou procedente
o  pedido  para  condenar  a  PBPREV  a  pagar  a  diferença  referente  ao  quinquênio
anterior a contar da data do requerimento da revisão do pedido de pensão, com as
devidas  atualizações  monetárias  pelo  IPCA,  e  juros  moratórios  aplicados  à
caderneta  de  poupança,  incidente  à  partir  da  citação,  condenando,  ainda,  ao
pagamento  de  honorários  advocatícios  no  percentual  de  20%  sobre  o  valor  da
condenação.   

No  apelo,  em  sede  de  preliminar,  sustenta  o  recorrente  que
houve impropriedade na Sentença, entendendo que deveria ser aplicado o art. 219
do CPC, de que a interrupção da prescrição deve retroagir a data da propositura da
ação e não a do requerimento administrativo.

Não  merece  prosperar  o  pleito.  Com  efeito,  o  prazo
prescricional  somente se  dá por qualquer ato  inequívoco,  ainda que extrajudicial,
que  importe  reconhecimento  do  direito  pelo  devedor,  nos  termos  do  art.  202,  do
Código Civil. In verbis:

Art.  202.  A  interrupção  da  prescrição,  que  somente  poderá
ocorrer  uma  vez,  dar-se-á:  […]  VI  -  por  qualquer  ato
inequívoco,  ainda  que  extrajudicial,  que  importe
reconhecimento do direito pelo devedor.

In  casu,  a  própria  PBPREV reconheceu o  direito  da  Apelada a
revisão da sua pensão e às diferenças resultantes no Parecer (fls. 79/81), ressaltando
“que  deverão  ser  pagos  os  valores  retroativos  à  data  do  requerimento
administrativo”, tendo inclusive  realizado cálculo  do total  dos  valores  atrasados,
todavia deixando de repassar a segurada tal numerário. (fls. 61/83)

Nesse  mesmo  norte  entendeu  o  Ministério  Público,  quando
destacou  em  seu  circunstanciado  Parecer:  “No  caso  em  tela,  a  autora  teve  seu



direito  a  revisão de pensão reconhecido na esfera administrativa no período de
2008,  razão  pela  qual  entendemos  que  a  mesma  faz  jus  ao  recebimento  da
diferença  paga  a  menor  pelo  prazo  de  cinco  anos  anteriores  a  data  do
requerimento  administrativo e  não da  data  do ajuizamento da ação,  até  porque
não se discute se ela tem ou não o direito da revisão de pensão,  pois,  conforme
dito,  a  mesma  já  foi  deferida.  Ainda  impende  destacar  que  a  formulação  de
requerimento administrativo por servidor público, visando o reconhecimento do
direito  ao  recebimento  da  diferença  de  vantagem  remuneratória,  suspende  o
curso  do  prazo  prescricional  até  que  haja  uma  resposta  definitiva  da
Administração Pública, a teor do art. 4º do DL 20.910/32.”

Portanto,  assim  como  sentiu  o  magistrado  de  piso,  deve  ser
considerado a data do requerimento administrativo da revisão do pedido de pensão
para  o  pagamento  da  diferença  referente  ao  quinquênio,  vez  que  desde  aquele
momento houve o reconhecimento do direito da parte autora.

Nestes termos, destaco o seguinte precedente: 

REEXAME NECESSÁRIO.  AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR
MORTE  C/C  RECONHECIMENTO  DA  QUALIDADE  DE
COMPANHEIRO.  SERVIDORA  PÚBLICA  ESTADUAL.
REQUISITOS  LEGAIS  COMPROVADOS.  DEFERIMENTO  DA
BENESSE. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. EFEITOS
RETROATIVOS À DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA.  PROVIMENTO
PARCIAL.  Presentes  os  requisitos  legais,  devida  a  concessão  do
benefício  previdenciário  de  pensão  por  morte  ao  demandante,
considerando  que  as  provas  documentais  acostadas  aos  autos
demonstraram cabalmente a existência de união estável entre ele e
a  exsegurada.  O deferimento  do  benefício  de  pensão  por  morte  a
dependente  não  cadastrado  possibilita  apenas  o  pagamento  das
parcelas retroativas à data do requerimento administrativo, já que
apenas  a  partir  deste  momento  é  que  a  administração  tem ciência
sobre o fato gerador que enseja a concessão do benefício.   Contudo,
ausente  prévio  pleito  administrativo,  o  benefício  deve  retroagir  à
data da citação. Ante o exposto,  dou parcial provimento à remessa
necessária, nos termos do art. 557, §1-a, do código de processo civil,
reformando a sentença para fixar como termo inicial do pagamento
da  pensão  a  data  da  citação  válida,  extirpando  a  condenação  da
verba  anterior  a  este  período.  (TJPB;  RN  0014515-14.2010.815.2001;
Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 09/06/2015; Pág. 14)

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, adianto que não merece qualquer retoque a Sentença
vergastada,  considerando que está  em sintonia com os  regramentos processuais  e
normativos aplicáveis à espécie.



In  casu,  a  recorrida  é  pensionista  da  PBPREV  e  postulou  a
revisão do valor  do pensionamento através  de  processo  administrativo,  em razão
do valor percebido não corresponder aos proventos do ex-segurado.

No  citado  procedimento  foi  reconhecido  que,  com  base  na
legislação  vigente  à  época,  o  segurado  faleceu  antes  da  Emenda  41/03,  que
regulamenta  os  benefícios  previdenciários  do  Estado  da  Paraíba,  daí  porque  o
benefício  de  pensão  por  morte  deveria  ser  o  correspondente  ao  valor  da
remuneração do cargo efetivo. 

No Parecer do Órgão Previdenciário, devidamente homologado
pelo  Presidente  da  PBPREV,  decidiu-se que a  pensão deveria  seguir  “o valor  dos
proventos que o instituidor percebia se vivo estivesse, atualizando-se o valor da
Remuneração  do  cargo  efetivo.  Ressalte-se  que  deverão  ser  pagos  os  valores
retroativos à data do requerimento.” (fls. 79/81)

Portanto,  não  há  que  se  falar  quanto  ao  direito  da  parte  em
atualizar  o  valor  do  benefício  (já  implantado),  bem  como  ao  recebimento  dos
valores  retroativos,  considerando  que  desde  aquele  momento  (Processo
Administrativo) reconheceu-se ser devido o pagamento.

Corroborado  a  isto,  denota-se  que  o  apelante  não  ataca
precisamente  tal  aspecto,  apenas  se  limitou  a  discorrer  a  cerca  da  separação  dos
poderes,  limitações  orçamentárias  e  equilíbrio  financeiro,  deixando  de  constituir
fato  extintivo do direito  da autora,  conforme previsão do art.  373,  II,  do  CPC,  in
verbis: 

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”

Adstrito ao tema, percuciente o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  VERBAS  SALARIAIS  RETIDAS.
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  ILEGALIDADE.  DIREITO
ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ÔNUS DA PROVA
QUE  INCUMBE  À  EDILIDADE  MUNICIPAL.  1/3  DE  FÉRIAS
NÃO GOZADAS. PAGAMENTO DEVIDO. DESPROVIMENTO. -
Configura-se enriquecimento ilícito a retenção de salários por parte
do Município, sendo este ato ilegal e violador de direito líquido e
certo.  -  A  edilidade  municipal  é  a  detentora  do  controle  dos
documentos  públicos,  sendo  seu  dever  comprovar  o  efetivo



pagamento das verbas salariais reclamadas, considerando que ao
servidor é impossível fazer a prova negativa de tal fato. (TJPB –
ROAC  008.2005.000410-3/001,  Carlos  Neves  Franca  Neto,
10/10/2008).

Corroborando  tal  entendimento,  outrossim,  afigura-se  bastante
apropriada a seguinte lição de Nelson Nery Júnior, para quem: 

“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo
ao  juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,  proferir  julgamento
contrário  àquele  que  tinha  o  ônus  da  prova  e  dele  não  se
desincumbiu1.”

Diante disso, em não tendo comprovado, no momento oportuno, ser
indevida  a  cobrança  das  verbas  ou  o  pagamento  das  verbas  retidas,  ônus  que  lhe
incumbia, nos termos do artigo 373, II,  do CPC, resta inequivocamente demonstrado o
direito da promovente ao seu recebimento, nos termos já decididos na sentença objurgada.

Expostas  estas  considerações,  em  harmonia  com  o  Parecer
Ministerial,  rejeito  a  preliminar  e  nego  provimento  aos  recursos,  para  manter
incólume a decisão atacada. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao Apelo e à Remessa Oficial, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos de
Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
 Relator

1 Código de Processo Comentado. Nery Jr., Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade.  6ª ed.  pág. 696:


