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PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA. PENSÃO ESPECIAL DE MILITAR. NATUREZA
INDENIZATÓRIA  E  NÃO  PREVIDENCIÁRIA.  ENTE
ESTATAL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO
DA DEMANDA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.

- Considerando que o Superior de Tribunal de Justiça, analisando
caso oriundo desta Egrégia Corte de Justiça, firmou entendimento
no sentido de possuir a pensão especial, disciplinada pelo art. 41, §
9º  da  Constituição  Estadual,  natureza  indenizatória,  é  o  Ente
Apelante parte legítima para proceder ao reajuste pretendido neste
processo,  não podendo ser atribuída tal  legitimidade à PBPREV,
haja  vista  que  só  figuraria  se  o  caráter  do  pensionamento  em
questão  fosse  previdenciário,  nos  termos  do  art.  3º  da  Lei  nº
7.715/03.

-  “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIÁRIO.  POLICIAL  MILITAR.
PENSÃO POR MORTE E PENSÃO ESPECIAL. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. A pensão especial, instituída pelo parágrafo 9º do artigo 41 da
Constituição do Estado da Paraíba, e concedida pelo Estado aos
beneficiários  do  militar  falecido  no  exercício  da  atividade
profissional ou em razão dela, é de natureza indenizatória, em
nada  se  confundindo  com  aqueloutra,  de  natureza
previdenciária,  de  caráter  contributivo,  devida,  por  morte,  aos
dependentes dos segurados da Previdência Social.
2. Diversas nas suas naturezas e nos seus suportes fáticos, nada
impede  que  sejam  cumuladas  a  pensão  especial  e  a  pensão
previdenciária por morte, tratando, como trata, o parágrafo 5º do
artigo 40 da Constituição Federal, exclusivamente do valor e do
limite  do  benefício  previdenciário  da  pensão  por  morte  do
servidor.”3. Recurso provido. (RMS 8.975/PB, Rel. Ministro
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HAMILTON  CARVALHIDO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
18/09/2003, DJ 19/12/2003, p. 623) Grifo nosso.

 
REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
REEQUIPARAÇÃO  DE  PENSIONAMENTO  C/C
COBRANÇA  DE  RETROATIVOS.  SERVIDOR  MILITAR.
PENSÃO  ESPECIAL.  NATUREZA  INDENIZATÓRIA.
ATUALIZAÇÃO  DEVIDA  DE  ACORDO  COM  A
CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL.  DIREITO  ADQUIRIDO  E
COISA  JULGADA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
VINCULAÇÃO  DOS  REAJUSTES  DA  PENSÃO
PREVIDENCIÁRIA  COM  A  ESPECIAL.  INTELIGÊNCIA
DO  ART.  41,  §9,  DA  CARTA  MAGNA  DO  ESTADO.
CABIMENTO.  ATUALIZAÇÃO.  JUROS  DE  MORA  A
PARTIR  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  NORMA
ESPECÍFICA  PARA  REPETIÇÃO  TRIBUTÁRIO.  NÃO
ACATAMENTO. ALTERAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DE
ACORDO  COM  O  ENTENDIMENTO  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA
APENAS  NESSE  PONTO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO APELATÓRIO E PROVIMENTO PARCIAL DA
REMESSA NECESSÁRIA. 

-  Não  merece  prosperar  a  tese  recursal  de  que  inexiste
obrigatoriedade em estabelecer uma absoluta equiparação entre o
reajuste  da  pensão  por  morte  e  a  especial,  haja  vista  que  a
legislação ampara tal conduta.

- Art. 41. São servidores públicos militares os integrantes da
Polícia Militar do Estado:
(...)
§ 8º O Estado promoverá post mortem o servidor militar que vier a
falecer no exercício da atividade profissional ou em razão dela.
§ 9º Aos beneficiários do militar falecido será concedida pensão
especial,  cujo  valor  será  igual  à  remuneração  do  posto  ou
graduação  a  que  for  promovido  post  mortem,  reajustável  na
mesma época nos mesmos índices da remuneração do servidores
militares em atividade." (nossos os grifos)

-  A referida  norma dispõe  que  a  atualização da pensão especial
encontra-se  claramente  disciplinada,  ou  seja,  deve  ocorrer  na
mesma época e nos mesmos índices da remuneração dos servidores
da ativa.
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-  Os  consectários  legais  devem  seguir  o  entendimento  do
julgamento  do  RE  870.947  do  Supremo  Tribunal  Federal,
computando-se o termo inicial  dos  juros  de mora  e  da correção
monetária,  respectivamente,  da  citação  e  da  data  do
inadimplemento,  mantendo a sentença objurgada em seus demais
termos.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos,  REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO  E  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL A
REMESSA OFICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de  remessa necessária e apelação cível,  esta interposta pelo  Estado da
Paraíba, em desfavor de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública,
que julgou procedente o pedido constante na “Ação de Reequiparação da Pensão do Tesouro c/c
Cobrança Ordinária dos Retroativos c/c Pedido de Antecipação de Tutela,” aforada por Maria de
Fátima Pedrosa  Calado,  condenando  o  ente  estatal  “a  proceder  a  atualização  da pensão da
autora, com base na atual remuneração de 3º Sargento, que deverá ser reajustada na mesma época
e  nos  mesmos  índices  da  remuneração  dos  servidores  militares  em  atividade,  bem  como  o
pagamento  dos  valores  pagos  a  menor  pela  pensão  especial,  dentro  do  prazo  da  prescrição
quinquenal que antecedeu o ajuizamento da ação, até a efetiva atualização da pensão especial.”
-fl.56

 Irresignada,  a  Edilidade  apelou  (fls.  59/63),  argumentando,  preliminarmente,  a
ilegitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da  demanda.  No mérito,  aduz  a  impossibilidade  de
vinculação da pensão especial em relação à previdenciária.

Pede,  alternativamente,  caso mantida a  condenação,  para que o termo inicial  dos
juros de mora corresponda ao trânsito em julgado do decisum. 

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso apelatório, com a improcedência
da ação.

Contrarrazões ofertadas às fls. 64/68.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela rejeição da prefacial. Quanto ao
mérito, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público primário (fls. 84/88). 

É o breve relatório. 
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VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

Em sede de preliminar, argumenta a edilidade que pugnou pela extinção do feito sem
resolução  do  mérito,  ao  argumento  de  não  ser  parte  legítima  para  figura  no  polo  passivo  da
demanda, no qual deveria constar apenas a PBPREV- Paraíba Previdência.

Todavia, infere-se que a Lei nº 7.715/03, que dispõe sobre a criação da PBPREV e a
organização do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba, em seu art.
3º, disciplina que compete a Autarquia em referência  “(…) gerir o  Sistema de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado da Paraíba, com o objetivo exclusivo de administrar e conceder
aposentadorias e pensões, bem como transferência para a reserva remunerada e reformas(...)”.

Dessa maneira, considerando que o Superior de Tribunal de Justiça, analisando caso
oriundo  desta  Egrégia  Corte,  firmou  entendimento  no  sentido  de  possuir  a  pensão  especial,
disciplinada pelo art. 41, § 9º da Constituição Estadual, natureza indenizatória, é o Ente Apelante
parte legítima para proceder ao reajuste pretendido neste processo, não podendo ser atribuída tal
legitimidade à PBPREV, haja vista que só figuraria se o caráter do pensionamento em questão fosse
previdenciária, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.715/03. 

Segue precedente do STJ:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIÁRIO.  POLICIAL  MILITAR.
PENSÃO POR MORTE E PENSÃO ESPECIAL. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. A pensão especial, instituída pelo parágrafo 9º do artigo 41 da
Constituição do Estado da Paraíba, e concedida pelo Estado aos
beneficiários  do  militar  falecido  no  exercício  da  atividade
profissional ou em razão dela, é de natureza indenizatória, em
nada  se  confundindo  com  aqueloutra,  de  natureza
previdenciária,  de  caráter  contributivo,  devida,  por  morte,  aos
dependentes dos segurados da Previdência Social.
2. Diversas nas suas naturezas e nos seus suportes fáticos, nada
impede  que  sejam  cumuladas  a  pensão  especial  e  a  pensão
previdenciária por morte, tratando, como trata, o parágrafo 5º do
artigo 40 da Constituição Federal, exclusivamente do valor e do
limite do benefício previdenciário da pensão por morte do servidor.
3.  Recurso  provido.  (RMS  8.975/PB,  Rel.  Ministro  HAMILTON
CARVALHIDO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  18/09/2003,  DJ
19/12/2003, p. 623) Grifo nosso.

Assim, a presente questão prévia merece ser recusada.
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MÉRITO

Pois bem, colhe-se do caderno processual que o Estado da Paraíba fora condenada “a
proceder a atualização da pensão da autora, com base na atual remuneração de 3º Sargento, que
deverá  ser  reajustada na mesma época  e  nos  mesmos  índices  da  remuneração dos  servidores
militares em atividade, bem como o pagamento dos valores pagos a menor pela pensão especial,
dentro do prazo da prescrição quinquenal que antecedeu o ajuizamento da ação, até a efetiva
atualização da pensão especial.” - (fl.56)

O cerne do recurso apelatório cinge-se em aferir a possibilidade de vinculação dos
reajustes da pensão especial com relação à atualização dada ao pensionamento previdenciário.

Nesse norte, analisando os autos, verifico que não merece prosperar a tese recursal de
que inexiste obrigatoriedade em estabelecer uma absoluta equiparação entre a pensão por morte e a
especial, haja vista que a legislação ampara tal conduta, senão vejamos o que diz o art. 41, §9º,  da
Constituição Estadual, que trata do assunto:   

Art. 41. São servidores públicos militares os integrantes da
Polícia Militar do Estado:
(...)
§ 8º O Estado promoverá post mortem o servidor militar que vier a
falecer no exercício da atividade profissional ou em razão dela.
§ 9º Aos beneficiários do militar falecido será concedida pensão
especial,  cujo  valor  será  igual  à  remuneração  do  posto  ou
graduação  a  que  for  promovido  post  mortem,  reajustável  na
mesma época nos mesmos índices da remuneração do servidores
militares em atividade." (nossos os grifos)

Dessa forma, a referida norma dispõe que atualização da pensão especial encontra-se
claramente  disciplinada,  ou  seja,  deve  ocorrer  na  mesma  época  e  nos  mesmos  índices  da
remuneração  dos  servidores  da  ativa,  tratando-se  de  legislação  inflexível,  que  não  admite
relativização e faz parte desse tipo de pensão, conforme tão bem fundamentado pelo magistrado de
primeiro grau.

Além  do  mais,  é  imperioso  ressaltar  que  a  promovente,  ora  recorrida,  obteve
judicialmente o direito à pensão especial na norma então vigente, tratando-se de direito adquirido e
também protegido pela coisa julgada, não devendo, portanto, ser alterada a decisão prolatada na
instância de origem.

Com  relação  aos  índices  de  atualização  das  verbas  de  condenação,  passo  a
expor.

Alega o recorrente que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado
da decisão, nos termos da Súmula nº 188 do STJ, também não merecendo prosperar tal irresignação,
em virtude do referido entendimento ser aplicado em repetição de indébito tributário, o que não é o
caso dos autos.

Desembargador José Ricardo Porto
 5



RO E AP N.º 009713-24.2012.815.2001

Entretanto,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  por  ocasião  do  julgamento  do  RE
870.947, fixou as seguintes teses quanto à matéria:

“O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009,  na  parte  em  que  disciplina  os  juros  moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir  sobre débitos  oriundos de relação jurídico-tributária,
aos  quais  devem ser  aplicados  os  mesmos  juros  de  mora pelos
quais  a  Fazenda  Pública  remunera  seu  crédito  tributário,  em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.  5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária,  a  fixação  dos  juros  moratórios  segundo  o  índice  de
remuneração  da  caderneta  de  poupança  é  constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”

“O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  segundo  a
remuneração  oficial  da  caderneta  de  poupança,  revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica
como  medida  adequada  a  capturar  a  variação  de  preços  da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Assim, por maioria dos votos, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida
anterior  à  expedição  do  precatório,  sendo  adotado  o  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra. 

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o Supremo manteve o uso
do índice de remuneração da poupança, previsto na legislação questionada, apenas para débitos de
natureza não tributária.

Diante  das  razões  aqui  expostas,  REJEITO  A PRELIMINAR  ARGUIDA  E
DESPROVEJO  O  APELO. ATO  CONTÍNUO,  PROVEJO,  EM  PARTE,  O  RECURSO
OFICIAL, para  estabelecer  os  consectários  legais  consoante  o  julgamento  do  RE 870.947  do
Supremo  Tribunal  Federal,  computando-se  o  termo  inicial  dos  juros  de  mora  e  da  correção
monetária,  respectivamente,  da  citação  e  da  data  do  inadimplemento,  mantendo  a  sentença
objurgada em seus demais termos. 

Por último,  majoro a verba honorária, devendo o Estado arcar com o pagamento dos
honorários  advocatícios  recursais,  fixados  estes  em  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação, além daqueles arbitrados pelo Juízo a quo, nos termos do art. 85, §1º e §11, do Código
de Processo Civil de 2015.
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É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, 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.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/06 – J/16R
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