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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR APOSENTADO
DESDE 1983 E FALECIDO APÓS O ADVENTO DA
EMENDA  CONSTITUCIONAL  41/2003.  DIREITO
DO  PENSIONISTA  À  PARIDADE.  PAGAMENTO
RETROATIVO.  POSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO
DOS  JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
REFORMA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO
APELO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA
NECESSÁRIA.

-  “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.  PENSÃO  POR  MORTE.
INSTITUIDOR  APOSENTADO  ANTES  DA  EMENDA
CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS
SEU  ADVENTO.  DIREITO  DO  PENSIONISTA  À
PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA
EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE
DÁ  PARCIAL  PROVIMENTO.  I  –  O  benefício
previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela
lei  vigente  à época do óbito  de seu instituidor.  II  –  Às
pensões derivadas de óbito de servidores aposentados
nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito
à  paridade.  III  –  Recurso  extraordinário  a  que  se  dá
parcial  provimento.”  (RE  603580,  Relator(a):  Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC
04-08-2015) .
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível  do Tribunal de Justiça da



Apelação cível e Remessa Necessária nº 0009697-43.2015.815.2001

Paraíba, por unanimidade,  DESPROVEJO o  Apelo  e  a  PROVEJO
PARCIALMENTE a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator e da
certidão de julgamento de fl. 127.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e, Apelação Cível interposta

pela PBPREV – Paraíba Previdência contra a Sentença, prolatada pelo Juízo

da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente o pedido

formulado pela Apelada, para “determinar o pagamento do benefício de pensão

por morte com aplicação do instituto da paridade”, bem como as “diferenças

entre a pensão por morte reajustada e a pensão por morte paga a menor”,

apurados em liquidação de sentença, observando-se a prescrição quinquenal.

Nas razões de fls. 94/102, a Apelante alega que a Sentença

merece reforma, em virtude do instituidor da pensão ter falecido na vigência da

EC 41/2003,  que  extirpou  o  instituto  da  paridade  do  ordenamento  jurídico,

afastando o direito da Promovente ao benefício da paridade. Aduziu, ainda, que

a referida emenda assegura tão somente o reajustamento do benefício, para

preservar  o  valor  real.  Por  fim,  pediu  a  aplicação  do  art.  1º-F,  da  Lei

9.494/1997,  da  Súmula  nº  188 só  STJ,  assim como,  do  §3º  do  art.  85  do

CPC/15 quando da fixação dos honorários.

Contrarrazões apresentadas às fls.107/112.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 122/123, não opinou sobre o

mérito.

É o relatório. 

VOTO

O cerne da questão cinge-se a saber se a pensão por morte de

ex-servidores,  aposentados  antes  do  advento  da  Emenda  Constitucional

41/2003,  mas  falecidos  após  a  sua  promulgação,  dá  direito  à  paridade  no

benefício da pensão com base nos servidores da ativa.
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No caso em análise, o instituidor da pensão foi aposentado em

10/02/1983 (fl. 18), conforme Diário Oficial do Estado. Portanto, a aposentação

ocorreu  antes  da  publicação  da  Emenda  Constitucional  nº  41/2003.  Deste

modo, o servidor, ao se aposentar, tinha direito à paridade e à totalidade da

remuneração, em conformidade com a regra da Constituição Federal  (texto

original).

Vejamos:

“ Art. 40. O servidor será aposentado: 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais
quando  decorrentes  de  acidente  em  serviço,  moléstia
profissional  ou  doença  grave,  contagiosa  ou  incurável,
especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos; 
II  -  compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço;
III - voluntariamente:  a) aos  trinta  e  cinco  anos  de
serviço,  se  homem,  e  aos  trinta,  se  mulher,  com
proventos integrais; b) aos  trinta  anos  de  efetivo
exercício em funções de magistério, se professor, e vinte
e cinco, se professora, com proventos integrais; c) aos
trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se
mulher,  com proventos  proporcionais  a  esse  tempo;  d)
aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos
sessenta,  se  mulher,  com  proventos  proporcionais  ao
tempo de serviço. 
(…) 
§ 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
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. “

Como  é  sabido,  os  benefícios  previdenciários  devem  ser

regulados pela norma vigente na data em que forem concedidos. Se o servidor

foi aposentado em 1983, seus proventos eram regulados pela lei vigente neste

período, o mesmo ocorrendo com a pensão por morte.
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O  instituidor  da  pensão  faleceu  em  11/04/2010  (fl.  24)  e  a

pensão foi concedida em 10/01/2011 (fl.14), deve ser regida pela lei vigente à

época da aposentadoria no que tange à regra da paridade, uma vez que não

seria lógico que o servidor inativo tivesse direito à paridade e, com seu óbito,

sua dependente não. 

A paridade remuneratória assegura a revisão dos proventos,

na  mesma  proporção  e  na  mesma  data,  sempre  que  se  modificar  a

remuneração dos servidores em atividade. Também garante a extensão, aos

aposentados  e  pensionistas,  de  quaisquer  benefícios  ou  vantagens

posteriormente  concedidos  aos  servidores  em  atividade,  em  respeito  ao

princípio do tempus regit actum.

Como bem destacou o juiz sentenciante, “devido a inúmeros

casos sobrestados em razão da matéria aqui versada, a Suprema Corte, no

julgamento do Recurso Extraordinário 603.580/RJ, submetido a sistemática da

repercussão geral, tema nº 396, fixou a seguinte tese”: 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.  PENSÃO  POR  MORTE.
INSTITUIDOR  APOSENTADO  ANTES  DA  EMENDA
CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS
SEU  ADVENTO.  DIREITO  DO  PENSIONISTA  À
PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA
EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE
DÁ  PARCIAL  PROVIMENTO.  I  –  O  benefício
previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela
lei  vigente  à época do óbito  de seu instituidor.  II  –  Às
pensões derivadas de óbito de servidores aposentados
nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito
à  paridade.  III  –  Recurso  extraordinário  a  que  se  dá
parcial  provimento.(RE  603580,  Relator(a):  Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC
04-08-2015) 

Segundo o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do Recurso

Extraordinário nº 603580, “falecido o servidor público após 19/12/2003, data da

publicação da EC 41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser

reajustada  nos  termos  da  lei,  conforme  dispõe  o  art.  40,  §  8º,  do  Texto
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Constitucional. Há, contudo, uma exceção a essa regra, que foi trazida pela EC

47/2005, a chamada “PEC paralela” no processo de reforma da previdência.

Dita Emenda Constitucional garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito

de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que

tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais

requisitos ali consignados”.

Em casos análogos, seguem julgados da nossa Corte: 

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  REVISÃO  DE
APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
CÁLCULOS DOS PROVENTOS. IMPROCEDÊNCIA EM
PRIMEIRO  GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DA PROMOVENTE.
INGRESSO  NO  SERVIÇO  PÚBLICO  ANTES  DA
EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  41/2003.
APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A VIGÊNCIA DA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  47/2005.  REGRA DE
TRANSIÇÃO  OBSERVADA.  INTEGRALIDADE  E
PARIDADE  DE  VENCIMENTOS.  POSSIBILIDADE.
MATÉRIA  SEDIMENTADA  EM  SEDE  DE
REPERCUSSÃO  GERAL.  REVISÃO  QUE  SE  IMPÕE.
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  VANTAGEM
INCLUÍDA  NO  CÔMPUTO  DA  INTEGRALIDADE.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  NÃO
ACOLHIMENTO.  CARÁTER  PROPTER  LABOREM.
BENEFÍCIO  CONCEDIDO  ENQUANTO  PERDURAR  A
EXPOSIÇÃO  A  AGENTES  NOCIVOS  À  SAÚDE.
SITUAÇÃO  NÃO  VERIFICADA NA APOSENTADORIA.
VERBA  EXCLUÍDA  DO  CÁLCULO.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO PARA
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. -
O Supremo Tribunal  Federal,  em sede de repercussão
geral,  já decidiu que os servidores que ingressaram no
serviço  público  antes  da  Emenda  Constitucional  nº
41/2003,  mas que se aposentaram após a vigência da
referida  emenda,  possuem  direito  à  paridade
remuneratória  e  à  integralidade  no  cálculo  de  seus
proventos, desde que observadas as regras de transição
especificadas nos arts. 2º e 3º, da Emenda Constitucional
nº 47/2005. - O adicional de insalubridade, por se tratar
de  verba  de  caráter  transitório,  em  face  da  evidente
natureza propter labo (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00117273220078152001,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO ,  j.  Em 24-03-
2015) .

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
REVISÃO  DE  PENSÃO  INSTITUÍDA POR  SERVIDOR
PÚBLICO  FALECIDO  EM  2001.  SEGURADO  QUE
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INGRESSOU  NO  SERVIÇO  PÚBLICO  ANTES  DA
EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  41/2003.
BENEFICIÁRIA  COM  DIREITO  À  PARIDADE
REMUNERATÓRIA.  PRECEDENTES  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
OFICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 932, IV, "b", do CPC/15.
- No presente caso, verifica-se que o servidor segurado
que  institui  a  pensão  ingressou  no  serviço  público  em
data anterior à vigência da EC nº 41/2003, de modo que
a beneficiária faz jus à paridade remuneratória pleiteada.
"RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO  E
PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO  POR  ATIVIDADE  DE  MAGISTÉRIO,
INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO
ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL.
PARIDADE  REMUNERATÓRIA  ENTRE  SERVIDORES
ATIVOS  E  INATIVOS  QUE  INGRESSARAM  NO
SERVIÇO  PÚBLICO  ANTES  DA  EC  41/2003  E  SE
APOSENTARAM  APÓS  A  REFERIDA  EMENDA.
POSSIBILIDADE.  ARTS.  6º  E  7º  DA  EC  41/2003,  E
ARTS.  2º  E  3º  DA  EC  47/2005.  REGRAS  DE
TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I  -  Estende-se
aos  servidores  inativos  a  gratificação  extensiva,  em
caráter  genérico,  a  todos  os  servidores  em  atividade,
independentemente da natureza da função exercida ou
do  local  onde  o  serviço  é  prestado  (art.  40,  §  8º,  da
Constituição).  II  -  Os  servidores  que  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00066159620118150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 28-11-2017) 

Assim, como, in casu,  o instituidor da pensão foi aposentado

em  10/02/1983,  a  morte  do  instituidor  ocorreu  após  a  vigência  da  EC  nº

41/2003  e  aquele  preencheu  os  requisitos  impostos  pela  EC  nº  47/2007,

devendo incidir, portanto, o instituto da paridade no benefício da Apelada com

direito ao recebimento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Por  outro  lado,  quanto  aos  juros  de  mora  e  à  correção

monetária,  urge  ressaltar  que  o  STJ  firmou  entendimento  de  que  nas

condenações impostas à Fazenda Pública “[...]  para pagamento de verbas

remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora incidirão

da seguinte forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do

art.  3º  do  Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da

publicação  da  Medida  Provisória  2.180-35,  que  acresceu  o  art.  1º-F  à  Lei
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9.497/97;  percentual  de 0,5% ao mês,  a  partir  da Medida Provisória 2.180-

35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009),

que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados

com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97,

com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária, em

face  da  declaração  de  inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei

11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97,  calculada

com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009)”. STJ,

AgRg  REsp  1086740/RJ,  Rel.  Min.  ASSUSETE  MAGALHÃES,  6ª  TURMA,

10/12/2013, 10/02/2014, merecendo reparo o Decisum.

Nesse sentido, vejamos: 

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FUNDO  DE
MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF).  VALOR  ANUAL  MÍNIMO  POR  ALUNO
(VMAA).  FIXAÇÃO.  CRITÉRIO.  MÉDIA  NACIONAL.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC.  JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
LEI 11.960/09. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO
NO STF. ADI 4.357/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
DESCABIMENTO.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  A
Primeira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do Resp 1.101.015/BA, da relatoria  do Min.
TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  DJe  2/6/10,  recurso
submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC), firmou entendimento no sentido de que, para fins
de complementação pela União ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental  – FUNDEF
(art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o Valor Mínimo
Anual por Aluno - VMAA, de que trata o art. 6º, § 1º, da
Lei n. 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a
média  nacional.  2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do REsp 1.270.439/PR, submetido ao rito do
art.  543-C  do  CPC,  adequou  seu  entendimento  ao
decidido  na  ADIn  4.357/DF,  julgada  pelo  STF,  que
declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei
11.960/09. Assim, os juros de mora nas ações contra a
Fazenda Pública devem ser calculados com base no
índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança,  nos termos da
regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09.  Já  a  correção  monetária,  por  força  da
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declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º
da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada
do período. 3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a
pendência de julgamento pelo STF, de ação em que se
discute  a  constitucionalidade  de  lei,  não  enseja  o
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ" (AgRg
no Resp 1.359.965/RJ,  Rel.  Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  Terceira  Turma,  DJe  31/05/2013).  4.
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp
130.573/BA,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  18/02/2014,  DJe
24/02/2014).

No mais, no que concerne à correção monetária, deve incidir a

partir do não pagamento do valor devido, nos termos da Sentença.

Quanto  aos  honorários  sucumbenciais,  verifica-se  que  o

magistrado singular relegou a fixação da verba honorária para a oportunidade

da liquidação do julgado, o que está de acordo com a norma do art. 85, §4º, II,

do  novo  CPC1,  considerando  que  a  Sentença  é  ilíquida,  onde  deverá  ser

obedecido o que dispõe o §3º do referido artigo.

Ademais,  no  que  diz  respeito  a  condenação  em  honorários

sucumbenciais  recursais,  consoante  dispõe  o  art.  85,  §11º,  do  CPC/15,  o

Tribunal,  ao  julgar  recurso, “majorará  os  honorários  fixados  anteriormente

levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,

conforme o caso,  o disposto nos §§ 2º  a 6º,  sendo vedado ao tribunal,  no

cômputo geral  da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,

ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de

conhecimento”.

In casu, contudo, o magistrado singular relegou a fixação da

verba  honorária  para  a  oportunidade  da  liquidação  do  julgado,  como  já

mencionado. Descabe, pois, a fixação de honorários recursais, porque ausente

1 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
I  -  os percentuais  previstos nos incisos I  a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a
sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,

somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
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hipótese de condenação neste momento processual, pressuposto à incidência

do art. 85, §11, do CPC/15.

Por  fim,  destaca-se  que,  em  razão  da  impossibilidade  de

majoração  da  verba  honorária  antes  da  sua  própria  fixação  na  origem,  o

trabalho desenvolvido  pelo  causídico  nesta  segunda  instância  deve ser,  no

momento  da  liquidação,  considerado  pelo  juízo  de  primeiro  grau  como

integrante  do  conjunto  de  toda  a  atividade  desempenhada,  o  que  vai  ao

encontro  do  disposto  no  §2º,  I,  do  art.  85  do  CPC/15,  que  prevê,

expressamente,  como  vetores  para  fixação  dos  honorários  advocatícios  o

“trabalho realizado” e o “tempo exigido para o serviço”.

 Ante  o  exposto, DESPROVEJO  o  Apelo  e  PROVEJO

PARCIALMENTE a Remessa Necessária, para adotar a nova interpretação do

STJ,  quanto  à  forma  de  cálculo  da  atualização  do  valor  da  condenação,

mantendo a Sentença nos demais termos. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macêdo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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