
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000369-56.2010.815.0161 — 2ª Vara da Comarca de Cuité
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Maria das Neves Dantas de Morais e Outros
Advogado : Valesca Marques Cavalcanti (OAB/PB 10.541)
Apelado : PBPREV – Paraíba Previdência
Advogado : Jovelino Carolino Delgado Neto (OAB/PB 17.281)

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO
DE VIDA. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA.
SUCESSÃO DOS HERDEIROS. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EX-
TINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. DI-
REITO PATRIMONIAL DISCUTIDO. LEGITIMIDADE DOS HER-
DEIROS.  PROVIMENTO  PARA ANULAR  A SENTENÇA.  CAUSA
MADURA.  JULGAMENTO  IMEDIATO.  APLICAÇÃO  DO  ART.
1.013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.  VERBAS
QUE NÃO SE INCORPORAM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR
ATIVO.  INATIVO.  IMPOSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DOS
INCISOS VIII  E  VII,  DO ART.  4.º,  §  1.º,  DA LEI  N.º  10.887/2004.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

— “Tratando-se de benefício ainda não implementado, e, portanto, não incorporado ao
patrimônio  jurídico  do  autor  no  momento  do  seu  falecimento,  não  tem  a  sucessão
legitimidade  para  requerer  a  sua  concessão,  pois  trata-se  de  direito  personalíssimo,
intransmissível. Situação diferente seria se o beneficiário já tivesse, em vida, promovido a
ação. Nesse caso, poderia a sucessão dar continuidade ao processo apenas e tão-somente
para  receber  o  benefício  até  a  data  do  óbito,(…)  (Apelação  Cível  Nº  70040743817,
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em
17/10/2012)” (Grifo nosso).

— A Gratificação de risco de vida somente é paga aos agentes penitenciários em efetivo
exercício  em  estabelecimentos  destinados  a  custódia  de  presos  ou  de  internação,
apresentando natureza propter laborem, já que é paga apenas àqueles que se encontrarem
na referida situação funcional, nos termos do art. 5º e parágrafo único, da Lei Estadual n.
8.561/2008, não estando, portanto, sujeita à incidência da contribuição previdenciária, nos
termos do art. 4.º, § 1.º, VII, da Lei n.º 10.887/2004.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado,  à unanimidade, em dar provimento ao recurso apelatório,  para anular a sentença e
julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO



Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  das  Neves  Dantas  de
Morais e Outros em face da sentença de fls. 130/132, proferida pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de
Cuité,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de  Cobrança,  ajuizada  contra  a  PBPREV  –  Paraíba
Previdência, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI e IX do
CPC/1973,  vigente  à  época,  em  razão  do  falecimento  do  autor  no  curso  da  demanda  e  da
impossibilidade de habilitação dos herdeiros, por se tratar de direito personalíssimo.

Em suas razões recursais (fls. 134/136), os apelantes alegam que o caso trata
de  direito  personalíssimo,  mas  que  em  sendo  violado,  a  pretensão  reparatória  é  de  natureza
patrimonial, o que os legitima para suceder a demanda.

Contrarrazões às fls. 138/141.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
148/149).

É o relatório. VOTO. 

Depreende-se  dos  autos  que  Arnaldo  Dantas  de  Morais  ajuizou  Ação
Ordinária de Cobrança em face da PBPREV – Paraíba Previdência, alegando ser servidor público
inativo (Agente de Segurança Penitenciária) e que não recebeu a gratificação de Risco de Vida
durante o período de junho de 2004 a julho de 2008, quando foi reconhecido seu direito à percepção
da gratificação e incorporada aos seus proventos de inatividade.

No curso da demanda o autor veio a falecer (fl. 77), tendo os herdeiros se
habilitado (fls. 78/79).

O magistrado  a quo extinguiu  o  processo sem resolução do mérito,  nos
termos do art. 267, VI e IX do CPC/1973, vigente à época, em razão do falecimento do autor no
curso  da  demanda  e  da  impossibilidade  de  habilitação  dos  herdeiros,  por  se  tratar  de  direito
personalíssimo.

Os herdeiros do demandante interpuseram apelação cível,  pugnando pelo
seu  provimento  para  reformar  a  sentença  e  o  retorno  dos  autos  ao  juízo  de  origem,  para  o
prosseguimento da demanda.

Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do processo sem resolução
do mérito (art. 267, IX do CPC/1973), motivada pela alegação de que o direito perseguido possui
caráter personalíssimo, não se mostra correta.

O caso não trata de hipótese de ilegitimidade ativa, pois cuida de valores
possivelmente  devidos  ao  servidor  aposentado,  direito  patrimonial  e  não  personalíssimo,  que
foram transferidos por sucessão causa mortis aos seus sucessores, viúva e filhos, os apelantes. Eles
não  estão  pleiteando  direito  alheio,  o  direito  pertence  a  eles  desde  o  dia  em  que  o  servidor
aposentado faleceu. Não se trata de expectativa de direito, mas direito adquirido por ele, um bem da
vida que integrava seu o patrimônio e foi transferido aos sucessores com a sua morte. Isso nada tem
a ver com a circunstância de a Administração Pública reconhecer o direito. Pode reconhecê-lo ou
não,  mas  reunidos  os  pressupostos  legais,  o  direito  é  adquirido.  Portanto,  os  apelantes  estão
pleiteando direito próprio em nome próprio.

Nesse sentido:



“(…) Os herdeiros possuem legitimidade ativa ad causam para pleitear o atrasados devidos
em vida ao de cujus, tendo em vista que não se trata de direito personalíssimo, mas de
natureza  patrimonial,  transmitidos  pelo  instituto  da  sucessão  hereditária.  (...)  (Recurso
Cível nº 5001534-03.2014.404.7000/PR, 1ª Turma Recursal do Paraná/JEF da 4ª Região,
Rel. Gerson Luiz Rocha. j. 03.06.2015, maioria).

APELAÇÃO  CÍVEL.  PREVIDÊNCIA  PÚBLICA.  AÇÃO  DE  CONCESSÃO  DE
PENSÃO POR MORTE DE SEGURADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO
ESPÓLIO.  AUTOR  FALECIDO.  AÇÃO  PERSONALÍSSIMA.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  PRECEDENTE.  Tratando-se  de
benefício ainda não implementado, e, portanto, não incorporado ao patrimônio jurídico do
autor no momento do seu falecimento, não tem a sucessão legitimidade para requerer a sua
concessão, pois trata-se de direito personalíssimo, intransmissível. Situação diferente seria
se o beneficiário já tivesse, em vida, promovido a ação. Nesse caso, poderia a sucessão dar
continuidade ao processo apenas e tão-somente para receber o benefício até a data do óbito,
bem  como  buscar  em  juízo  a  revisão  de  valores  já  pertencentes  ao  falecido,  o  que,
igualmente, não é o caso. Assim, deve o processo ser extinto sem o julgamento do mérito,
por tratar-se de ação personalíssima, nos termos do art. 267, IX, do CPC. APELAÇÃO
DESPROVIDA. (Apelação Cível  Nº 70040743817, Segunda Câmara Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 17/10/2012)

Dessa  forma,  legítimos  são  os  apelantes  para  dar  continuidade  ao  feito,
razão pela qual a sentença merece reforma. Como a causa encontra-se madura, em razão de tratar de
matéria unicamente de direito e as provas já juntadas aos autos, passamos desde já ao julgamento do
mérito.

Consta  dos  autos  que  o  autor  era  Agente  de  Segurança  Penitenciário
aposentado, tendo seus vencimentos e vantagens regulados pela Lei Estadual n. 8.561/2008, que
dispõe sobre a remuneração dos integrantes do Grupo Ocupacional  de Apoio Judiciário  – GAJ
-1700 e, subsidiariamente, pela Lei Complementar n. 58/2003. 

A Gratificação de risco de vida somente é paga aos agentes penitenciários
em  efetivo  exercício  em  estabelecimentos  destinados  a  custódia  de  presos  ou  de  internação,
apresentando  natureza  propter  laborem,  já  que  é  paga  apenas  àqueles  que  se  encontrarem na
referida situação funcional, nos termos do art. 5º e parágrafo único, da Lei Estadual n. 8.561/2008,
não estando, sequer, sujeita à incidência da contribuição previdenciária, nos termos do art. 4.º, § 1.º,
VII, da Lei n.º 10.887/2004.

No mesmo sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. AGENTE
DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DA ATIVA.  AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO
ESTADO DA PARAÍBA E  DA PBPREV -  PARAÍBA PREVIDÊNCIA.  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO DO ART. 57 VII DA LC. 58/2003 E
GRATIFICAÇÃO  DE  RISCO  DE  VIDA.  SENTENÇA.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  ARGUIDA  PELO  ESTADO.  ACOLHIMENTO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO E A
DEVOLUÇÃO,  PELA  AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA,  DOS  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS  INCIDENTES  SOBRE  TODAS  AS  VERBAS.  APELAÇÃO  E
REMESSA NECESSÁRIA.  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA N.  2000730-
32.2013.815.0000,  DJ  DE  23/05/2014.  REPETIÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  E  ABSTENÇÃO  DE  DESCONTOS  FUTUROS.  DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL  RESOLVIDO.  LEGITIMIDADE  EXCLUSIVA  DO  ESTADO
QUANTO À OBRIGAÇÃO NEGATIVA DE ABSTENÇÃO DE FUTUROS DESCONTOS
DE  NATUREZA  PREVIDENCIÁRIA  DE  SERVIDOR  EM  ATIVIDADE.
SOLIDARIEDADE DO ENTE FEDERADO NA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INDEVIDAMENTE RECOLHIDA DO SERVIDOR. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS N. 48 E 49 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REINTEGRAÇÃO DO



ENTE  FEDERADO  À  LIDE.  GRATIFICAÇÃO  DE  RISCO  DE  VIDA  E
GRATIFICAÇÃO  ESPECIAL.  NÃO  INCIDÊNCIA  DE  DESCONTO
PREVIDENCIÁRIO.  PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E DO APELO. 1.  "O
Estado da Paraíba e os Municípios,  conforme o caso, e as autarquias responsáveis pelo
gerenciamento do Regime Próprio de Previdência, têm (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00654205220128152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 14-07-2015) 

Sendo assim, por ser verba que tem a natureza de função gratificada, tendo
em vista  a  sua  concessão  levar  em consideração  o  exercício  de  atividades  que  vão  além das
atribuições do cargo ocupado pelo servidor, não são levadas para a inatividade.

Assim,  dou  provimento  ao  recurso,  para  anular  a  sentença  e,  em
consequência, julgar improcedente o pedido inicial.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art.  85, § 8º do CPC, observando-se o
disposto no art. 98, § 3º do mesmo diploma legal.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides. Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o
Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque. 

Presente, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de
Justiça convocado.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  das  Neves  Dantas  de
Morais e Outros em face da sentença de fls. 130/132, proferida pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de
Cuité,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de  Cobrança,  ajuizada  contra  a  PBPREV  –  Paraíba
Previdência, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI e IX do
CPC/1973,  vigente  à  época,  em  razão  do  falecimento  do  autor  no  curso  da  demanda  e  da
impossibilidade de habilitação dos herdeiros, por se tratar de direito personalíssimo.

Em suas razões recursais (fls. 134/136), os apelantes alegam que o caso trata
de  direito  personalíssimo,  mas  que  em  sendo  violado,  a  pretensão  reparatória  é  de  natureza
patrimonial, o que os legitima para suceder a demanda.

Contrarrazões às fls. 138/141.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
148/149).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


	É o relatório. Peço dia para julgamento.

