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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 2003169-79.2014.815.0000
ORIGEM: Competência originária deste Tribunal de Justiça
RELATOR: Juiz  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
IMPETRANTE: Maria Wilma Batista Araújo
ADVOGADAS: Andréa Henrique de Sousa e Silva e Ana Cristina
Henrique de Sousa e Silva
IMPETRADO: Presidente da PBPREV - Paraíba Previdência
ADVOGADA: Renata Franco Feitosa Mayer

MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE AGENTE DE
INVESTIGAÇÃO.  IMPETRANTE  QUE  QUESTIONA  A
IMPLANTAÇÃO  DE  ADICIONAL  DE  REPRESENTAÇÃO.
FALECIMENTO  DO  SERVIDOR  APÓS  A  EMENDA
CONSTITUCIONAL  N.  41/2003.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO  DA PARIDADE.  SÚMULA 340  DO
STJ.  BENEFÍCIO  REGIDO  PELA  LEI  VIGENTE  À  DATA  DO
ÓBITO. SEGURANÇA DENEGADA.

-  “A  lei  aplicável  à  concessão  de  pensão  previdenciária  por
morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.” (Súmula
340 do STJ).

- Como o falecimento do servidor se deu após as alterações
produzidas pela Emenda n. 41/2003, que extinguiu a aplicação
do princípio da paridade, a impetrante não faz jus à percepção
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do adicional de representação, que foi concedido pela Medida
Provisória n. 185/2012, transformada na Lei n. 9.703/2012.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Primeira  Seção  Especializada  Cível  do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, denegar  a
ordem mandamental.

Trata-se  de  mandado  de  segurança  impetrado  por MARIA
WILMA BATISTA ARAÚJO – viúva de Edvar Francisco da Silva, que, quando
vivo, era aposentado como Agente de Investigação – contra a PBPREV -
PARAÍBA PREVIDÊNCIA,  alegando fazer  jus  ao recebimento integral  de
vencimentos, de modo a equiparar-se aos servidores da ativa, alicerçando
seu pedido na Emenda Constitucional n. 41/2003 e em outros dispositivos
legais.

Juntou documentos.

Informações  prestadas  pela  autoridade  coatora  às  f. 47/53,
rebatendo os termos da inicial e sustentando que o art. 40 da Constituição
Federal veda a concessão do benefício buscado pela impetrante, citando,
ainda, as Súmulas 359 do STF e 340 do STJ.

Sem pedido de liminar.

A Procuradoria  de  Justiça  opinou pela  denegação do  writ  (f.
58/63).

É o relatório.
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VOTO: Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                                            Relator

A impetrante é pensionista de policial civil (cargo de Agente
de Investigação). Alega que ele foi aposentado anteriormente ao ano de
2003, ou seja, quando ainda era vigente o  princípio da paridade de
vencimentos entre  ativos  e  inativos,  e  objetiva,  com  esta  ação
mandamental,  a  aplicação  do  princípio  da  paridade  com  relação  ao
recebimento do adicional de representação.

Em  19  de  dezembro  de  2003  adveio  a  Emenda
Constitucional n. 41, que, alterando o § 8º do art. 40 da Lei Maior,
aboliu a paridade remuneratória. 

Para melhor compreensão do assunto, faço uma comparação
entre  a  redação  antiga  e  a  vigente,  respectivamente,  do  referido
parágrafo:

Dispositivo  incluído  pela  Emenda  Constitucional  n.  20,  de
15/12/98:

§  8º  Observado  o  disposto  no  art.  37,  XI,  os  proventos  de
aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em  atividade,  sendo  também  estendidos  aos  aposentados  e  aos
pensionistas  quaisquer  benefícios  ou  vantagens  posteriormente
concedidos  aos  servidores  em  atividade,  inclusive  quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei. 

Mesmo  dispositivo  com  redação  dada  pela  Emenda
Constitucional n. 41, de 19/12/2003:

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

Como visto, o caso dos autos discute se a impetrante possui ou
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não  direito  a  receber  o  adicional  de  representação nos  mesmos
moldes que os servidores ativos.

Ocorre  que a pensão por  morte  é  regida  pela  lei  vigente  à
época do falecimento, e não ao tempo da concessão da aposentadoria. Se
o falecimento  do marido da impetrante  foi em 27 de setembro de
2005  (f.  15), deve  ser  aplicado  o  texto  constitucional  com  as
alterações imprimidas pela Emenda n. 41/2003, que extinguiu a
aplicação do princípio da paridade.

Ora, o adicional de representação foi concedido aos servidores
que  estão  na  ativa  pela  Medida  Provisória  Estadual  n.  185/2012,
transformada  na  Lei  n.  9.703/2012,  e,  como  visto,  o  falecimento  do
marido  da  impetrante  se  deu em 2005,  de  modo  que  não  é  possível
conceder-lhe o mencionado adicional.

Nesse contexto, prevê a Súmula 340 do Superior Tribunal de
Justiça que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária
por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Destaco precedentes desta Corte de Justiça nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE - INSTITUIDOR DA PENSÃO QUE
FALECEU EM 1997 - AUTORA QUE QUESTIONA APLICABILIDADE DA
LC N° 50/2003 - BENEFÍCIO REGIDO PELA LEI VIGENTE À DATA DO
ÓBITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 267, IV, DO
CPC - PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA OFICIAL. A autora
aduz  que  a  pensão  está  sendo  paga  em valor  inferior  ao  devido
porque o montante não corresponde ao que faria jus aquele servidor
falecido, se vivo estivesse fl. 04. Ocorre que a pensão por morte é
regida pela lei vigente à data do óbito do instituidor da pensão. - A
autora carece de interesse processual, pois sua esfera jurídica nunca
foi  atingida pela lei  que questiona. Para configuração do interesse
processual há que se demonstrar, além da necessidade da atividade
jurisdicional  e  da  adequação  do  procedimento,  a  utilidade  do
provimento jurisdicional. No caso, de nada adianta debater sobre a
LC n° 50/2003 porque a pensão recebida pela autora é regida pela lei
vigente à data do óbito do instituidor do benefício previdenciário, que
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ocorreu em 1997.1

EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA
FINS  DE  MANUTENÇÃO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO
-PROCEDÊNCIA - APELO PROVIDO POR MAIORIA - IRRESIGNAÇÃO
-PENSÃO POR MORTE - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO
ÓBITO  -  PRINCÍPIO  DO  TEMPUS  REGIT  ACTUM -  FALECIMENTO
OCORRIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N° 8.213/91 - APLICAÇÃO DO
ART. 203 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA DE 1989, EM
SUA  REDAÇÃO PRIMITIVA  -  PRESERVAÇÃO DO PENSIONAMENTO
ATÉ  IDADE  RAZOÁVEL  PARA  FINS  DE  CONCLUSÃO  DO  SEUS
ESTUDOS - ACOLHIMENTO. A lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária  por  morte  é  aquela  vigente  na  data  do  óbito  do
segurado. Súmula 340. TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007,
DJ 13/08 por cento 2007 p. 581 Considerando que o falecimento da
segurada ocorreu antes da Lei n° 8.231/91, é cabível, no caso em
espécie,  a aplicação do art. 203 da CE de 1989, em sua redação
originária, o qual possibilita ao filho dependente, e na condição de
estudante, acesso à previdência social,  o que abrange pensão por
morte. Ante a ausência de estipulação de limite etário, no art. 203
CE, para fins de percepção o benefício previdenciário, à luz de um
juízo  de ponderação pautado no princípio  da proporcionalidade,  é
imperiosa  a  determinação para  que o pensionamento persista  até
idade razoável para a autora concluir seus estudos.2

Diante dessas considerações, reafirmando os fundamentos já
expostos, denego a segurança.

É como voto.

Presidiu a Sessão, com voto, o Excelentíssimo Desembargador
JOSÉ  RICARDO  PORTO, Presidente.  Relatou  o  feito  ESTE
SIGNATÁRIO (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE  A.  D.  FERREIRA).  Participaram,  ainda,  do  julgamento  os

1 TJPB - Acórdão do processo n. 200.2011.024089-8/001 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível – Relator: Des.
Leandro dos Santos - j. em 05/03/2013.

2 TJPB - Acórdão do processo n. 200.2009.017578-3/003 - Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível – Relator: Juiz
Convocado Aluízio Bezerra Filho - j. em 08/02/2012.
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Excelentíssimos Desembargadores LEANDRO DOS SANTOS, OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO  e MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE. Ausente,  justificadamente,  o  Excelentíssimo
Desembargador  ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  VANINA
NÓBREGA  DE  FREITAS  DIAS  FEITOSA,  Promotora  de  Justiça
Convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 03
de setembro de 2014.

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                   Relator
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