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DATA DO ÓBITO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 
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DECISÃO  RECORRIDA.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

Salvo o enquadramento nas regras de transição, as pensões 
com fatos geradores (óbitos) ocorridos depois da vigência da 
EC  41/03  não  é  assegurada  a  paridade  entre  o  valor  do 
benefício e o vencimento em atividade.

“O  fato  gerador  da  pensão  por  morte  é  justamente  o 
falecimento do servidor. - Em sede de pensão por morte deve 
ser aplicada a lei vigente à época em que foram preenchidos 
os requisitos  legais  para  a  obtenção do beneficio.  Tendo o 
óbito ocorrido após a entrada em vigor da EC 41, de 19 de 
dezembro de 2003, é legítima a aplicação do redutor de 30 por 
cento, conforme previsto no art. 40, §7° da CF, ao beneficio de 
pensão por morte, sobre a parcela que excede o limite contido 
no  art.  201  da  Constituição  Federal.”  (TJPB  Proc.  nº 
99920070004836001 Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SA 
E BENEVIDES )



"A  lei  aplicável  à  concessão  de  pensão  previdenciária  por 
morte é aquela vigente na data do óbito do segurado" (Sum 
340  do  STJ),  pouco  importando  o  tempo  em  que  o  titular 
aposentou-se. Logo, falecido o servidor à época da EC 41/03, 
aplicável é o redutor do art. 40, § 7° da CF.

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

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 114.

Relatório

Trata-se de apelação cível interposta contra decisão do Juízo da 
1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Pensão c/
c Cobrança de Retroativos, proposta por Eliane Félix de Oliveira em face da PBPREV 
– Paraíba Previdência, julgou improcedente o pedido.

Alega  que  é  pensionista  da  PBPREV  em  virtude  da  pensão 
instituída por seu extinto esposo, 3º Sargento da Polícia Militar, falecido em 19 de 
agosto de 2007. Pugna para que seja efetuada a revisão da pensão em conformidade 
com o art. 3º e 4º da Lei 8.562/08 e 42 da Constituição Federal, bem como o receber a 
diferença  referente  ao  período  de  agosto  de  2007,  até  a  satisfação  da  presente 
demanda.

A  Decisão  recorrida  considerou  que  não  há  como  pagar  a 
pensão pretendida (100% do que receberia o “de cujus”, se vivo fosse),  tendo em 
vista que na data do óbito do servidor já estava em vigor a EC 41/03, sujeitando-se 
assim a autora à regra do art. 40, § 7º da Carta Federal.

Recorre  a  promovente,  pugnando  pela  reforma  da  decisão, 
aduzindo que foi utilizado lei inadequada ao caso, tendo em vista se tratar de Policial 
Militar, por isso devendo ser aplicada a sistemática disposta no art. 142, §3º, inciso X 
da Constituição Federal.

Aduz, outrossim, que a Lei nº 7.517/03 não foi expressa quando 
a regulamentação dos militares, restringindo-se apenas aos servidores públicos civis, 
de forma que não deve ser aplicada à pensão da promovente, devendo ser paga em 
sua integralidade.

Contrarrazões. (fls. 93/95)

O Ministério Público não opinou sobre o litígio (fls. 101/104).



É o relatório.

VOTO

Em seu pleito exordial, a autora argumenta que é pensionista 
de ex-servidor (Israel de Oliveira Félix) e que foi calculado de forma equivocada a 
pensão  respectiva,  pela  PBPREV,  pugnando  para  que  seja  realizada  em 
conformidade  à  legislação  Militar,  que  garante  o  recebimento  do  valor 
correspondente à totalidade dos vencimentos pagos ao antigo segurado.

Não merece reforma a decisão hostilizada.

É que, tratando-se de benefício previdenciário aplica-se a regra 
vigente ao tempo do fato gerador do benefício, subsumindo-se ao princípio  tempus  
regit actum. 

O instituidor do benefício da pensão por morte paga à autora 
faleceu em 19/08/2007 (f. 18), ou seja, na vigência da Emenda Constitucional 41/03 
que promoveu importantes reformas ao regime próprio de previdência social. 

Com o advento  da Constituição  Federal  de  1988,  o  valor  do 
benefício da pensão por morte devia ser igual ao valor dos proventos do servidor 
falecido,  correspondendo à  totalidade da sua remuneração  -  art.  40,  §5º  (redação 
original) e §7º (na redação da pela EC 20/98). 

Ainda nos termos do art. 40 da CF, além de a pensão por morte 
corresponder  à  totalidade  dos  vencimentos  ou  proventos  do  servidor  falecido,  o 
valor do benefício seria revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificasse a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos 
aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade - §4º (redação original) e §8º (redação dada pela EC 20/98). 

Todavia,  a  partir  da  EC  41,  em  vigor  no  dia  31.12.2003,  o 
princípio da integralidade e da paridade restou mitigado, conforme agora dispõem 
os §§7º e 8º do art. 40: 

"§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por 
morte, que será igual: 

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, 
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 



setenta  por  cento  da  parcela  excedente  a  este  limite,  caso 
aposentado à data do óbito; ou 

II  -  ao  valor  da  totalidade  da  remuneração  do  servidor  no 
cargo  efetivo  em  que  se  deu  o  falecimento,  até  o  limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta 
por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade 
na data do óbito. 

§8º  É  assegurado  o  reajustamento  dos  benefícios  para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme 
critérios estabelecidos em lei" (grifei). 

Nesse diapasão, o benefício da pensão por morte passou a ser 
igual ao valor da totalidade da remuneração ou dos proventos do servidor falecido, 
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite (art. 
40, §7º, da CF). 

Por sua vez, a EC 41/03 revogou a paridade entre proventos e 
vencimentos da ativa, de modo que agora prevalece o "princípio da preservação do 
valor  real",  que  significa  apenas  a  atualização  do  valor  dos  proventos  a  fim  de 
preservar-lhe o poder de compra (art. 40, §8º, da CF). 

Assim,  as  pensões  com  fatos  geradores  (óbitos)  ocorridos 
depois da vigência da EC 41/03, como na espécie, são atingidas pelo redutor de 30% 
sobre o valor excedente ao máximo pago pelo regime geral de previdência social, não 
sendo garantida a paridade entre o valor do benefício e o vencimento em atividade. 

Nessa linha a impetrante autora não faz jus ao pagamento da 
pensão no valor integral, mesmo sendo segurada de Policial Militar, porque não lhe é 
assegurada a paridade entre proventos e vencimentos do falecido servidor "se em 
exercício estivesse", como pretende fazer crer, visto que o ex-segurado aposentado 
enquadra-se em uma das regras de transição previstas na EC 41/03.

De fato, é entendimento pacífico no âmbito do STJ que os atos 
de concessão de pensão por morte se regem pela legislação vigente à época em que 
preenchidos os requisitos legais à obtenção do benefício. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO.  MILITAR.  PENSÃO  EM 
DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO. COMPANHEIRA. EX-
MULHER  DIVORCIADA  RECEBEDORA  DE  PENSÃO 
ALIMENTÍCIA. MENS LEGIS. RATEIO IGUALITÁRIO. 1. O 



fato  gerador  da  pensão  em decorrência  de  falecimento  é  o 
óbito do instituidor do beneficio. Assim, o regramento para a 
concessão da 411,  pensão por  morte  deve ser  o  previsto na 
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, em 
atendimento ao Princípio tempus regit actum. Precedentes. 2. 
O ordenamento legal vigente à época do óbito do instituidor 
do  benefício  assegurava  a  pensão  apenas  à  ex-esposa 
desquitada, desde que lhe tivesse sido assinalada pensão ou 
amparo pelo ex-marido, nos termos do art. 70, § 10, parte final, 
da Lei n.° 3.765/60. 3. Visando a legislação vigente à época do 
óbito assegurar proteção à ex-esposa, desquitada, desde que 
quando  da  separação,  houvesse  sido  arbitrada  pensão 
alimentícia em seu favor e não fosse considerada culpada pela 
separação,  é  de  ser  reconhecido  o  direito  da  ex-esposa 
divorciada, que receba pensão alimentícia, à pensão por morte 
do  ex-militar,  tal  como ocorre  com a  ex-esposa  desquitada, 
uma  vez  que  o  instituto  do  divórcio  passou  a  integrar  o 
ordenamento  jurídico  apenas  em 26/12/1977.  4.  O rateio  da 
quota-parte  destinada  à  ex-esposa,  viúva,  companheira  ou 
concubina  deve  ocorrer  de  forma  igualitária,  em  razão  da 
inexistência de ordem de preferência entre elas. Precedentes 
desta Corte.  5.  Recurso especial  conhecido e provido.  (Resp 
628.140/RS,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em09.08.2007, DJ 17.09.2007 p. 341).

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  PENSÃO  POR  MORTE.  FATO  GERADOR. 
ÓBITO  DO  SEGURADO.  BENEFÍCIO.  LEGISLAÇÃO 
VIGENTE  A  ÉPOCA.  PRECEDENTES.  1.  O  benefício 
previdenciário deve ser concedido pelas normas vigentes ao 
tempo do fato  gerador,  por força  da aplicação do princípio 
tempus  regit  actum.  2.  Recurso  especial  provido.  (REsp 
833.987/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 03.04.2007, DJ 14.05.2007 p. 385).

"CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIÁ  RIO.  ART.  2°  E 
EXPRESSÃO  '8°'  DO  ART  10,  AMBOS  DA  EMENDA 
CONSTITUCIONAL  N  41/2003.  APOSENTADORIA. 
TEMPUS  REGIT  ACTUM.  REGIME  JURÍDICO.  DIREITO 
ADQUIRIDO:  NÃO-OCORRÊNCIA.  1.  A  aposentadoria  é 
direito  constitucional  que  se  adquire  e  se  introduz  no 
patrimônio  jurídico  do  interessado  no  momento  de  sua 
formalização  pela  entidade  competente.  2.  Em  questões 
previdenciárias,  aplicam-se as normas vigentes ao tempo da 
reunião  dos  requisitos  de  passagem  para  a  inatividade.  3. 



Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos 
estabelecidos  na  Emenda  Constitucional  20/1998,  durante  a 
vigência  das  normas  por  ela  fixadas,  poderiam  reclamar  a 
aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 30 
da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, 
que  não  tinham  completado  os  requisitos  para  a 
aposentadoria  quando  do  advento  das  novas  normas 
constitucionais,  passaram  a  ser  regidos  pelo  regime 
previdenciário  estatuído  na  Emenda  Constitucional  n. 
41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional 
n.  47/2005.  5.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  julgada 
improcedente.  (ADI 3104, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, 
Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2007, DJe-139 DIVULG 08-11-
2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11- 2007 PP-00029 EMENT VOL-
02297-01 PP-00139 RTJ VOL-00203-03 PP-00952)

Dessa forma, resta assentado que o fato gerador da pensão por 
morte  é  justamente  o  falecimento  do  servidor  de  forma  que,  tendo  este  fato 
acontecido à esta época em que já  se encontrava em vigência o texto da emenda 
Constitucional n° 41 de 19 de dezembro de 2003 é esta norma que deverá ser aplicada 
ao caso.

A  matéria  já  foi  apreciada  perante  este  Colegiado,  restando 
assim decidido:

PREVIDENCIÁRIO  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA 
-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA 
-ILEGITIMIDADE  PASSIVA  -  -  PENSÃO  POR  MORTE 
-FATO GERADOR - DATA DO ÓBITO - TEMPUS REGIT 
ACTUM - INCIDÊNCIA DA EC 41/03 - VALOR - 70 por cento 
DO TOTAL DOS PROVENTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 
40,  §7°  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA 
-DENEGAÇÃO  DO  WRIT.  -  Cabendo  à  PBPREV  a 
competência exclusiva para apreciar os atos de concessão de 
pensão,  aposentadorias  e  revisão  de  benefícios,  é  parte 
ilegítima o presidente do Tribunal de Justiça para responder 
a  mandado  de  segurança  visando  a  correção  de  valor  de 
pensão por morte de ex servidor da casa. - O fato gerador da 
pensão por morte é justamente o falecimento do servidor. - 
Em sede de pensão por morte deve ser aplicada a lei vigente à 
época em que foram preenchidos os requisitos legais para a 
obtenção  do  beneficio.  -  Tendo  o  óbito  ocorrido  após  a 
entrada em vigor  da EC 41,  de  19  de dezembro de 2003,  é 
legítima a aplicação do redutor de 30 por cento ,  conforme 



previsto  no  art.  40,  §7°  da  CF,  ao  beneficio  de  pensão  por 
morte, sobre a parcela que excede o limite contido no art. 201 
da  Constituição  Federal.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
99920070004836001  -  Órgão  (Tribunal  Pleno)  -  Relator  DES. 
SAULO HENRIQUES DE SA E BENEVIDES - j. em 27/02/2008)

PRELIMINAR.  PENSÃO  POR  MORTE.  NATUREZA 
PREVIDENCIÁRIA.  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL. 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  CONFIGURAÇÃO. 
ACOLHIMENTO.  EXCLUSÃO  DA  LIDE.  -  Se  a  pensão 
postulada  tem  natureza  previdenciária,  o  Presidente  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba é parte ilegítima para figurar 
no pólo passivo da ação mandamental, vez que, não é de sua 
competência  a  concessão  de  beneficio  dessa  natureza. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PENSÃO  POR  MORTE. 
FATO GERADOR. DATA DO ÓBITO. VIGÊNCIA DA EC 
41/03. VALOR 70 por cento DO TOTAL DOS PROVENTOS. 
ART.  40,  §  7°  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA. 
DENEGAÇÃO DO WRIT. - Por ser a morte do servidor o fato 
gerador da pensão, deve ser aplicada a regra legal vigente à 
época e, in casu, já vigia a EC 41, de 19 de dezembro de 2003, 
tornando legítima a  aplicação do redutor  de 30  por  cento  , 
conforme previsto no art. 40, § 7° da CF, ao benefício, sobre a 
parcela  que  excede  o  limite  contido  no  art.  201  da 
Constituição  Federal.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
99920070006922001  -  Órgão  (Tribunal  Pleno)  -  Relator  DR. 
MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO - JUIZ CONVOCADO - j. 
em 16/04/2008)

Na  retrocitada  decisão  (  processo  nº  99920070004836001)  o 
Exmo  Desembargador  desenvolveu  com  bastante  percuciência  acerca  do  tema. 
Destaco o seguinte trecho:

“O  fato  gerador  da  pensão  por  morte  é  justamente  o 
falecimento  do  servidor  de  forma  que,  tendo  este  fato 
acontecido à esta época em que já se encontrava em vigência o 
texto da emenda Constitucional n° 41 de 19 de dezembro de 
2003 é esta norma que deverá ser aplicada ao caso. A referida 
Emenda, por sua vez, modificou o art. 40, §7° da Constituição 
Federal,  dispondo  que:  o  valor  da  pensão  por  morte 
corresponderá  à  totalidade  da  remuneração  do  servidor 
falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios 
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 
acrescido de setenta por cento da parcela excedente...” 



Enfim, diante das razões acima expostas, não rende guarida o 
pedido autoral, tendo em vista que o óbito ocorreu em 19/08/2007, na vigência da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, aplicando-se à espécie a norma contida no art. 40, 
§ 7º da Carta da República,  não tendo direito a receber sobre a integralidade dos 
proventos do ex-servidor, como se vivo estivesse. 

Dessa  forma,  não  há  qualquer  vício  de  ilegalidade  no  ato 
praticado pela PBPREV,  de forma que  nego provimento ao recurso,  para manter 
íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva), o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 11 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
    Relator


