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RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO. 
CONTRATO  DE  SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO. 
FALECIMENTO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO. 
PRELIMINARES.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CONTRATO 
ADMINISTRATIVO  EM  CONFRONTO  COM  A  LEI 
ESTADUAL N. 5.970/1994. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO 
EM VALOR BASTANTE INFERIOR À REGRA DE 20 VEZES 
A RETRIBUIÇÃO DO SEGURADO NO MÊS DO EVENTO. 
NECESSÁRIA  ADEQUAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA 
LEGALIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  NESTE 
PONTO. REFORMA APENAS PARA ADEQUAR OS JUROS 
DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F,  LEI 
9.494/97. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  Tendo  em vista  a  natureza  administrativa  do  contrato  de 
seguro coletivo firmado com o Estado da Paraíba, é assente a 
responsabilidade  deste  ente  público  no  que  toca  ao 
cumprimento  da  avença,  especialmente  quando  o  que  se 
discute  na  causa  são  supostas  ofensas  à  lei  estadual 
decorrentes da pactuação do contrato administrativo.

- Consoante art. 4º, II, da Lei n. 5.970/94, atinente ao contrato 
de seguro de vida dos servidores públicos, “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”.

-  Segundo  o  Colendo  STJ,  “[...]  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  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).1

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

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, 
dar provimento parcial ao recurso oficial, nos termos do voto do relator, integrando a 
decisão a certidão de julgamento de fl. 133.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial contra sentença proferida pelo MM. 
Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,  nos autos da Ação de 
Indenização, proposta por Maria José Francisca da Conceição Santos e outros, em 
face do Estado da Paraíba.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou 
procedente,  em  parte,  a  pretensão  formulada  na  exordial,  condenando  o  Poder 
Público ao pagamento da diferença entre a importância paga pela seguradora de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) e o valor equivalente a 20 (vinte vezes o valor da retribuição 
da seguradora no mês do seu falecimento, devidamente atualizados pelo INPC, com 
juros  de  mora  de  0,5%  (meio  por  cento)  a  contar  da  citação  desta  demanda. 
Determinou,  ainda,  o  pagamento,  pelo  Estado,  de  honorários  sucumbenciais  no 
patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor condenatório.

Não houve o oferecimento de recurso voluntário, de modo que 
os autos subiram a esta Egrégia Corte por força, unicamente, do Recurso Oficial, nos 
1 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



termos da inteligência inscrita no artigo 496, do Novo CPC. 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178 do Código de Processo Civil vigente. 

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se  os  autos  e  analisando-se  a  casuística  em 
disceptação, urge adiantar que o presente recurso merece provimento parcial, apenas 
no que toca aos juros de mora e à correção monetária, eis que os demais termos do 
provimento jurisdicional se encontram irretocáveis.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a controvérsia  em 
desate transita em redor da ilegalidade cometida pelo Poder Público no que toca à 
pactuação de contrato administrativo de seguro de vida de seus servidores (Contrato 
n.  035/2005),  tendo  em vista  que  o  mesmo descumprira,  quanto  ao  montante  do 
sinistro contratado, o teor do artigo 4º, II, da Lei n. 5.970/94.

Para  tanto,  afirmam  os  promoventes,  familiares  de  policial 
militar falecido, consoante Certidão de Óbito de fl. 13, datada de 13/05/2010, que, na 
condição de beneficiários do referido contrato securitário, deveriam ter recebido, em 
decorrência  da  morte  do  servidor  público,  uma  indenização  securitária  no 
equivalente a 20 vezes a remuneração deste à época do ocorrido, e não, um sinistro 
no valor ínfimo e fixo de R$ 5.000,00, haja vista que o instrumento contratual em 
referência afronta diretamente a lei estadual específica em apreço.

No  que  concerne  à  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad  
causam do Estado da Paraíba, é de fácil constatação a manifesta inadmissibilidade da 
tese. Tal é o que ocorre uma vez que o que se discute na casuística não é a 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 n. 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 pleiteiam 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.

Por  sua  vez,  quanto  à  preliminar  de  ilegitimidade  ativa, 
entendo que também não merece prosperar, uma vez que consta no contracheque (fl. 
15) o pagamento de parcela do seguro, sendo assim, os seus herdeiros são sim partes 
legítimas para proporem a presente ação.

Desta feita, superadas tais questões e procedendo-se ao mérito 
stricto sensu, há de se destacar que não assiste, igualmente, qualquer razão ao Estado 
neste ponto, eis que a sentença decidira adequadamente o litígio.

Nesta  senda,  impende  ressaltar  que,  versando  a  causa  a 
respeito de supostas irregularidades em contrato administrativo de seguro de vida 
de servidores públicos, toda a conjuntura fática deve se cingir e adequar ao conteúdo 
normativo consagrado na Lei Estadual de n. 5.970/94, este, corpo legal que “autoriza 
o Poder Executivo a contratar seguro de vida em grupo para os servidores públicos 
e dá providências correlatas”.

Ora, tal pauta decisória, com base no respectivo diploma legal, 
é imperativa, uma vez que todas as disciplinas e condutas da Administração Pública, 
notadamente  no  âmbito  da  pactuação  dos  contratos  administrativos,  devem  ser 
compatíveis  com a legislação já  editada e vigente,  em obediência ao princípio da 
legalidade estrita. Em sendo assim, pois, resta clarividente que o contrato de seguro 
de  vida,  n.  035/2005,  deve  se  compatibilizar  com  a  legislação  em  epígrafe, 
especialmente porquanto esta é bastante anterior à avença em discussão.

Sob  tal  prisma,  examinando-se  os  enunciados  da  lei  em 
referência,  é  salutar  o  destaque  de  seu  artigo  4º,  caput  e  inciso  II,  este,  relativo, 
especificamente, à indenização securitária por sinistro, ao preconizar o seguinte:

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.

Nesse diapasão, trasladando-se tal entendimento legal ao caso 
dos autos, vislumbra-se, claramente, que o contrato administrativo de seguro de vida 
ora impugnado, número 035/2005, não atentara ao mecanismo em epígrafe, tendo em 
vista que, deixando de consagrar o patamar indenizatório prescrito na lei, estipulara 
um  sinistro  no  montante  de  R$  5.000,00,  nos  termos  da  cláusula  sétima  do 



instrumento contratual em referência (fls. 43/46), in verbis:

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

a)  Garantir  o  pagamento  de  uma indenização  ao  segurado  no 
Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos seus beneficiários, caso 
o servidor  venha a  sofrer  qualquer  tipo de morte,  sempre  em 
rigorosa observância aos termos da Licitação e da proposta a que 
vinculam, bem como as Cláusulas Contratuais e a Proposta de 
Seguro  de  Acidentes  Pessoais  Coletivos  (modelo  padrão  da 
Contratada) em anexo: [...]

Assim,  pois,  uma vez  esclarecida  a  flagrante  afronta  à  lei  n. 
5.970/94,  por  parte  do  contrato  administrativo  em  comento,  mostra-se  patente  a 
responsabilidade do Estado da Paraíba insurgente no sentido da complementação 
das  diferenças  entre  o  valor  prescrito  no  contrato  (R$  5.000,00)  e  a  indenização 
efetivamente devida, qual seja no equivalente  “a 20 (vinte) vezes  a retribuição do 
segurado correspondente  ao  mês  em que  ocorrer  o  evento,  nela  compreendida 
todas  as  vantagens  pecuniárias  de  caráter  permanente”,  nos  termos  do  artigo 
supratranscrito e conforme determinado na sentença a quo.

Corroborando  tal  ponto,  colaciono  os  seguintes  julgados  do 
TJPB, em casos semelhantes:

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO.  CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM 
GRUPO.  FALECIMENTO  DE  SERVIDOR 
PÚBLICO.PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA. 
PRESCRIÇÃO  ÂNUA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CONTRATO 
ADMINISTRATIVO  EM  CONFRONTO  COM  A  LEI 
ESTADUAL N. 5.970/1994. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO 
EM VALOR BASTANTE INFERIOR À REGRA DE 20 VEZES 
A RETRIBUIÇÃO DO SEGURADO NO MÊS DO EVENTO. 
NECESSÁRIA  ADEQUAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA 
LEGALIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  NESTE 
PONTO. REFORMA APENAS PARA ADEQUAR OS JUROS 
DE  MORA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ART.  1º-F,  LEI 
9.494/97.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO  EM 
PATAMAR ELEVADO PARA A NATUREZA DA DEMANDA. 
REDUÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS  RECURSOS.  - 
Tendo  em  vista  a  natureza  administrativa  do  contrato  de 
seguro coletivo firmado com o Estado da Paraíba, é assente a 
responsabilidade  deste  ente  público  no  que  toca  ao 
cumprimento  da  avença,  especialmente  quando  o  que  se 
discute  na  causa  são  supostas  ofensas  à  lei  estadual 



decorrentes  da  pactuação  do  contrato  administrativo.  -  As 
prescrições administrativas em geral, quer das ações judiciais 
tipicamente administrativas, quer do processo administrativo, 
obedecem à quinquenalidade,  não havendo que se falar  na 
prescrição  bienal  dos  créditos  resultantes  da  relação  de 
trabalho, conforme Decreto Lei n. 20.910/1932. - Consoante art. 
4º, II, da Lei n. 5.970/94, atinente ao contrato de seguro de vida 
dos  servidores  públicos,  “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”.  -  Segundo  o  Colendo 
STJ,  “[...] 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 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).-  Na  fixação  dos  honorários 
advocatícios  em  desfavor  da  Fazenda  Pública,  há  de  se 
considerar os parâmetros fixados pelo § 2º do art. 85, do CPC. 
Levando  em  conta  tratar-se  de  demanda  de  natureza 
repetitiva,  reclamando  menor  esforço  do  profissional  na 
confecção de suas peças e na condução da lide, impositiva a 
redução  dos  honorários  advocatícios  para  o  percentual 
mínimo.  (TJPB  –  ROAC  00836504520128152001  –  Des.  João 
Alves da Silva – 20/09/2016)

“RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM 
GRUPO.  FALECIMENTO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO. 
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA. 
PRESCRIÇÃO  ÂNUA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CONTRATO 
ADMINISTRATIVO  EM  CONFRONTO  COM  A  LEI 
ESTADUAL N. 5.970/1994. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO 



EM VALOR BASTANTE INFERIOR À REGRA DE 20 VEZES 
A RETRIBUIÇÃO DO SEGURADO NO MÊS DO EVENTO. 
NECESSÁRIA  ADEQUAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA 
LEGALIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  NESTE 
PONTO. REFORMA APENAS PARA ADEQUAR OS JUROS 
DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F,  LEI 
9.494/97. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.”2

Por fim, naquilo que pertine 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 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)3.

Em  razão  de  todas  as  considerações  tecidas  acima,  rejeito  a 
preliminar e,  no mérito,  dou provimento parcial ao recurso oficial,  apenas para 
determinar a incidência de juros de mora 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, no que concerne ao período posterior à 
sua vigência; quanto à correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, 
índice que melhor reflete a inflação acumulada do período,  mantendo os demais 
termos da sentença.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, 
dar provimento parcial ao recurso oficial, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
2 TJPB – ROAC 0097691-17.2012.815.2001 – Rel. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, em substituição ao Des. João Alves da Silva – 

18/08/2014.
3 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).

 Presente ao julgamento o Exmo. Dr. José Raimundo de Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


