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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível e Reexame Necessário nº 0065297-54.2012.815.2001

Relatora: Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada

Apelante: Estado da Paraíba representado por sua Procuradora Daniele 
Cristina Vieira Cesário

Apelados: Neuza da Costa Silva e Outros –  Adv.: Marcio Henrique 
Carvalho Garcia

Remetente: Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 
da Capital

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 
NECESSÁRIO.  CONTRATO  DE  SEGURO  DE 
VIDA. POLICIAIS MILITARES. DEVOLUÇÃO DE 
VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE PRÊMIO. 
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E DO 
REEXAME NECESSÁRIO.
–Nos  termos  da  Súmula nº 44  deste  Egrégio 
Tribunal, “É indevida a devolução de valores 
recolhidos a título de prêmio de seguro de vida 
nas ações movidas por policiais militares do 
Estado da Paraíba, por ser considerada tácita a 
anuência da contratação.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar  a  preliminar  e prejudicial.  No mérito,  por  igual  votação,  negar 
provimento ao apelo e à remessa.
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RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível 
interposta pelo Estado da Paraíba (fls. 91/104) hostilizando sentença 
proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital 
(fls. 75/80) nos autos da Ação de Indenização ajuizada por Neuza da 
Costa Silva e Outros contra o ente público recorrente.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido dos 
autores, condenando o Estado da Paraíba ao pagamento da diferença 
entre a importância paga pela seguradora Mapfre Vera Cruz Vida e 
Previdência S/A de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o valor equivalente a 
20 (vinte) vezes o valor da retribuição do segurado no mês de seu 
falecimento, com atualização monetária e compensação da mora pelos 
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança, nos termos do disposto pelo art. 5º da Lei Federal nº 
11.960/2009, além da condenação em verba honorária no patamar de 
10% sobre o montante apurado, à luz do art.20, §4º do CPC.

Insatisfeito, o Estado da Paraíba recorreu, ventilando a 
preliminar de ilegitimidade passiva. Alegou ainda a prejudicial de 
prescrição ânua, nos termos do artigo 206, §1º do Código Civil. No mérito, 
alegou a inexistência do dever de indenizar, além da impossibilidade de 
ser paga indenização sem o necessário pagamento de prêmio de contrato 
de seguro. Asseverou ainda que os juros de mora devem ser contados a 
partir da citação. Por fim, pediu que a sentença fosse reformada para que 
os honorários advocatícios fossem fixados nos termos do art. 20, §4º do 
CPC.

Os apelados ofereceram contrarrazões (fls. 106/109).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça 
apresentou parecer (fls. 125/127) sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada                                                                                              2



Processo nº 0065297-54.2012.815.2001

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Nesta senda, no que concerne à preliminar de 
ilegitimidade passiva ad causam do Estado da Paraíba é de fácil 
constatação a manifesta inadmissibilidade da tese recursal. Tal é o que 
ocorre uma vez que o que se discute na casuística não é mera 
incumbência da seguradora no cumprimento do contrato de seguro 
firmado, mas sim, notadamente, a própria responsabilidade do Poder 
Público decorrente da pactuação de contrato administrativo ao arrepio da 
legislação aplicável, qual seja a Lei Estadual de nº 5.970/94.

Em outras palavras, relevante ressaltar, nos termos da 
teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 
aferidas in statu assertiones, que os próprios requerentes já deixam claro 
tal discussão atinente ao Estado da Paraíba na peça vestibular, uma vez 
que não pleiteam o estrito cumprimento dos termos contratuais, o que, 
em sendo o caso, apenas levaria ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), mas sim, o verdadeiro cumprimento da legislação relacionada aos 
contratos de seguro em grupo, o que é da seara da Fazenda Estadual.

Por tais razões, REJEITO A PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Por sua vez, quanto à prejudicial de mérito da 
prescrição ânua, friso que a mesma não resta configurada na causa, dado 
que a lide não versa acerca da cobrança de contrato de seguro, aplicando-
se a incidência da prescrição administrativa genérica. Nestes termos, 
mister destacar a natureza administrativa da presente causa, segundo a 
qual, figurando como parte a Fazenda Pública, o prazo prescricional 
aplicável passa a ser de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto 
Lei nº 20.910/1932, in verbis:

Art. 1º: As dívidas passivas da União, dos Estados 
e dos Municípios, bem assim todo e qualquer 
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 
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ou municipal, seja qual for a sua natureza, 
prescrevem em cinco anos contados da data do 
ato ou fato do qual se originarem.

Acrescente-se a isso que é sabido, igualmente, que nas 
controvérsias envolvendo parcelas de trato sucessivo e de caráter 
alimentar, a prescrição renova-se periodicamente, não incidindo somente 
sobre aquelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a ação.

Esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. VENCIMENTOS. 
PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 
SÚMULA 85/STJ. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS Nº 
8.622/93 E 8.627/93. REVISÃO GERAL DE 
REMUNERAÇÃO. I – Em se tratando de prestações 
de trato sucessivo e de natureza eminentemente 
alimentar, a prescrição renova-se periodicamente 
–  nocaso, mês a mês –  e atinge apenas as 
parcelas vencidas antes do quinquenio que 
precede o ajuizamento da ação. É aplicável ao 
caso, portanto, o enunciado contido na súmula nº 
85 do STJ. (agRg Resp 738.731, Rel. Min. Felix 
Fisher, 5T, 01.08.2005.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO. PRESCRIÇÃO DP 
FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. DIREITO 
ADQUIRIDO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 
PRESCRIÇÃO. PARCELAS VENCIDAS ANTES DO 
QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA 
AÇÃO. SUMULA Nº 85 STJ. RECURSO IMPROVIDO. 
(…) 3. Nas relações de trato sucessivo, em que a 
Fazenda Pública configure como devedora, a 
prescrição atinge apenas as prestações vencidas 
antes do quinquenio anterior à propositura da 
ação. (Súmula 85 STJ) 4. Recurso especial 
improvido. (STJ –  RESp 651.155, Rel. Min. Paulo 
Galloti, Rel. p/Acórdão Min. Paulo Medina, 6ªT, DJ 
06.06.2005).
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O tema, inclusive, foi objeto da Súmula nº 85 do 
Superior Tribunal de Justiça, que proclama: “Nas relações jurídicas de trato 
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver 
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 
prestações vencidas antes do quinquenio anterior à propositura da ação.”

Nesta senda, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO 
DE PRESCRIÇÃO.

MÉRITO

 O presente feito diz respeito a uma Ação de Reparação 
Civil em que os autores pleiteiam o pagamento da diferença indenizatória 
decorrente de seguro de vida estipulado pela Fazenda Nacional, 
decorrente do falecimento de Cícero Vieira da Silva, soldado militar 
aposentado, esposo e genitor dos requerentes, com apoio na previsão 
contida no artigo 4º, inciso II da Lei nº 5.970/94 que proclama:

“Art. 4º –  O contrato de seguro deverá ter 
cláusulas que garanta os seguintes preceitos:
(…)
II –  no caso de morte ou invalidez permanente 
total, a importância segurada será 20 (vinte) 
vezes a retribuição do segurado correspondente ao 
mês em que ocorrer o evento, nela compreendida 
todas as vantagens pecuniárias de caráter 
permanente.”

No entanto, ao efetuar o contrato com a seguradora 
MAPFRE, o Estado da Paraíba, na avença de nº 035/2005 (fls. 33/36) 
garantiu apenas o pagamento de uma indenização ao beneficiário no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme disciplinado em sua cláusula 
sétima.

Pois bem, com relação ao tema ora delineado, é 
patente a necessária observância da legislação estadual para pagamento 
da indenização.
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Desta feita, às fls. 38 do caderno processual, consta 
cópia do Decreto nº 17.086/94 que regulamenta a lei nº 5.970/94 cujo 
artigo 1º e parágrafos assim proclamam:

Art. 1º –  O Estado da paraíba, através de sua 
Secretaria de Administração, contratará, na forma 
da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, seguro de vida em grupo 
para os servidores do Poder Executivo.
§1º –  O seguro será pago integralmente pelo 
Estado, na condição de estipulante, não onerando 
a retribuição do servidor, e não podendo o 
dispêndio mensal ultrapassar 1% (um por cento) 
da retribuição de cada servidor.
§2º – A cobertura contratual abrangerá servidores 
ativos e inativos, efetivos ou comissionados da 
administração direta, dos órgãos de regime 
especial, das autarquias e das fundações, na 
forma deste decreto.
§3º –  Os servidores que ingressarem após a 
publicação desta Lei, em qualquer dos órgãos 
mencionados no parágrafo anterior também serão 
alcançados pela cobertura contratual, a partir da 
data do exercício.

Considerando a previsão acima, depreende-se que o 
servidor militar, a título de retribuição para futuro auferimento do prêmio, 
deve contribuir com 1% (um por cento) de seus vencimentos, 
evidenciando que a dedução a ser operada no contracheque deve ser 
realizada pelo Estado.

Dito isso e analisando os últimos contracheques do de 
cujus, existentes no processo antes de seu falecimento (fevereiro de 
2007), identifico que, em dezembro de 2006, o mesmo auferiu 
remuneração bruta de R$ 1.151,55 (mil cento e cinquenta e um reais e 
cinquenta e cinco centavos), havendo um desconto de R$ 11,85 (onze rais 
e oitenta e cinco centavos), correspondente a “Cx. Benef. Ofic. Praças da 
PM”, justamente no percentual legalmente previsto.
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Dessa forma, deduz-se que a subsunção acima é 
relativa ao seguro, evidenciando assim a anuência de sua contratação.

Ademais, cumpre destacar que recentemente esta 
Corte de Justiça, ao discutir a questão de devolução de valores pagos 
pelos servidores militares nos seguros de vida em grupo, concluiu, em 
sede de Uniformização de Jurisprudência nº 2000723-40.2013.815.0000, 
que a restituição se mostra indevida, por se presumir a concordância do 
beneficiário.

Tal posicionamento culminou com a edição da Súmula 
nº 44 desta Corte de Justiça que proclama:

Súmula nº 44: “É indevida a devolução de valores 
recolhidos a título de prêmio de seguro de vida 
nas ações movidas por policiais militares do 
Estado da Paraíba, por ser considerada tácita a 
anuência da contratação.”  (Súmula editada por 
força de decisão prolatada nos autos do Incidente 
de Uniformização de Jurisprudência nº 2000723-
40.2013.815.0000 julgado em 31/03/2014, tendo 
as conclusões do Acórdão sido publicadas no DJ de 
06/06/2014).

 
Assim sendo, no meu sentir, há elementos que trazem 

verossimilhança das alegações autorais, tendo os promoventes, assim, 
evidenciado fato constitutivo do direito que entendem lhes assistir, nos 
termos do artigo 333, I do Código de Processo Civil.

Dessa forma, como o ente estatal não trouxe elementos 
impeditivos, extintitvos ou modificativos da pretensão autoral, NEGO 
PROVIMENTO AO APELO E AO REEXAME NECESSÁRIO, para manter 
a sentença guerreada no sentido de efetuar o pagamento da diferença 
securitária perquerida.

É o meu voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador José  Ricardo  Porto. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Vanda Elizabeth Marinho 
(Juíza  convocada  para  substituir  o  Des.  Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque), José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 
de fevereiro de 2015.

Vanda Elizabeth Marinho
 R e l a t o r a
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