
1

R E L A T Ó R I O

 O Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator): Trata-se de Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida
cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Pará em face de diversas
normas estaduais que concederam pensões especiais a familiares de ex-
ocupantes de determinados cargos políticos e de pessoas públicas
(prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, vereadores e
sindicalista). Eis a relação dos diplomas paraenses impugnados:

 Lei Estadual 5.387/1987
Art. 1º - Fica concedida à Senhora DENISE HOLANDA BAKER,

viúva do ex-deputado FÊLIX DE MELO, a Pensão mensal
correspondente a 08 (oito) valores-referência vigentes para a Terceira
(3ª) Região Salarial, reajustáveis nas oportunidades de elevação do
citado nível.

Art. 2º - A despesa de que trata o artigo anterior correrá à conta
dos recursos financeiros do Estado.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

 Lei Estadual 5.575/1989
Art. 1º - Fica concedida aos menores LAÍSE SOUSA DE OLIVEIRA

e EDGARD SOUSA DE OLIVEIRA, netos do ex-deputado
SANDOVAL BITTENCOURT DE OLIVEIRA, a pensão mensal
correspondente a (05) cinco Valores de Referência Regionais,
reajustáveis de acordo com a variação dos respectivos índices.

Art. 2º - As despesas decorrentes do pagamento da pensão
especial prevista no artigo anterior, correrão a conta dos recursos
financeiros do Estado.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

 Lei Estadual 6.649/2004
Art. 1º Fica instituída Pensão Especial em favor da Sra.

IVANILDA DE FÁTIMA GONÇALVES SOUSA, viúva do ex-
Vereador ADÃO LOTE RESPLANDES DE SOUSA, considerando que
referido cidadão foi reconhecido pela Câmara Municipal de Tucumã
como um homem público que prestou relevantes serviços àquele
Município e que, lamentavelmente, foi assassinado no interior de sua
residência, na presença da esposa e de dois filhos menores.

Art. 2º O valor da Pensão ora concedida é de R$300,00 (trezentos
reais), sendo reajustado na mesma proporção dos aumentos
concedidos aos servidores públicos civis do Estado.
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Art. 3º As despesas decorrentes do pagamento da Pensão Especial
ora outorgada correrão por conta dos recursos financeiros do Estado.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

 Lei Estadual 5.613/1990
Art. 1º - Fica concedida à Senhora JOAQUINA SIMÕES MARTINS

E SIVA, viúva do ex-deputado federal LUIS MARTINS E SILVA, a
pensão mensal correspondente a dez (10) Valores de Referência
Regional, reajustáveis de acordo com a variação dos respectivos
índices.

Art. 2º - Às despesas decorrentes do pagamento da pensão
especial prevista no artigo anterior, correrão à conta dos recursos
financeiros do Estado.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

 Lei Estadual 6.369/2001
Art. 1º Fica instituída pensão especial em favor de MARIA DA

SILVA SOUZA, WALCIRLEI RUFINO DE SOUZA e JOSÉ RUFINO
DE SOUZA FILHO, viúva e filhos deficientes do Sr. JOSÉ RUFINO DE
SOUZA, considerando os relevantes serviços públicos prestados pelo
mesmo ao Estado e à comunidade, bem como o fato de a viúva e filhos
dependerem economicamente do falecido.

Art. 2º O valor da pensão ora concedida é de R$ 600,00 (seiscentos
reais), sendo reajustado na mesma proporção dos aumentos
concedidos aos servidores públicos civis do Estado.

Art. 3º As despesas decorrentes do pagamento da pensão especial
prevista no art. 1º correrão por conta dos recursos financeiros do
Estado.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º São revogadas as disposições em contrário.

 Decreto de 31/5/1972
O GOVERNADOR DO ESTADO RESOLVE, à vista do resultado

da Comissão instituída pela Portaria Governamental nº 1.627, de 3 de
setembro de 1971, para preceder a revisão das pensões especiais
concedidas pelo Estado de acôrdo com a Lei nº 3.639, de 31 de
dezembro de 1965, expedir a favôr de JULIA P. DE SANTA BRIGIDA,
viúva de Miguel Santa Brigida, ex-deputado estadual, falecido em 19/9
/1962, o presente Decreto, que confirma o direito à percepção da
pensão mensal no valor de CR$ 72,00 (Setenta e dois cruzeiros),
custeada pela Secretaría de Estado de Fazenda.

 Lei Estadual 5.577/1989
ART. 1º - Fica concedida à Senhora KÁTIA DAMASCENO

SEABRA, viúva do Sr. EDUARDO JORGE DA SILVA SEABRA, a



3

pensão mensal correspondente a 08 (oito) Valores de Referência
Regionais, reajustáveis de acordo com a variação dos respectivos
indices.

ART. 2º - As despesas decorrentes do pagamento da Pensão
Especial prevista no artigo anterior, correrão à conta dos recursos
financeiros do Estado.

ART. 3º - Esta Lei entrará era vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições era contrário.

 Lei Estadual 5.081/1983
Art. 1º - Fica concedida a LUCILEIA DA COSTA FREITAS, viúva

do ex-deputado ÁLVARO DE OLIVEIRA FREITAS, a pensão mensal
equivalente a 5 (cinco) valores de referência vigentes para a Terceira
(3ª) Região Salarial, reajustáveis nas oportunidades de elevação do
citado nível.

Art. 2º - A despesa de que trata o artigo anterior, correrá à conta
dos recursos financeiros do Estado.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor a partir de 19 de junho de 1983.
 Lei Estadual 6.045/1997

Art. 1º Ficam os benefícios da Pensão Especial outorgada através
da Lei nº 5.188, de 10 de dezembro de 1984, a Senhora IRACY DAYAD
SILVA, cônjuge do ex-Deputado AMÉRICO SILVA, estendidos à filha
do ex-Parlamentar, MARIA CELINA MAYAD SILVA, do qual esta
dependia economicamente.

Art. 2º O valor da Pensão referida no artigo anterior permanece
inalterado apenas alcançando as duas beneficiárias, conjuntamente.

Art. 3º O reajuste continuará obedecendo aos mesmos critérios
usualmente adotados, em consonância com o que prevê o ato
concessivo e suas alterações até esta data.

Art. 4º As despesas decorrentes do pagamento da Pensão Especial
prevista no artigo 1º correrão à conta dos recursos financeiros do
Estado.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

 Lei Estadual 6.436/2002
Art. 1º Fica instituída pensão especial em favor de Maria da Penha

Feu Federicci, Kléber Fidel Federicci, Miriam Aparecida Federicci,
Kátia Letícia Federicci e Wagner Rodrigo Federicci, viúva e filhos do
sindicalista assassinado Ademir Alfeu Federicci, considerando os
relevantes serviços por ele prestados ao Estado do Pará e, em especial,
à comunidade da Transamazônica, bem como o fato de a viúva e os
filhos dependerem economicamente do falecido.

Art. 2º O valor da pensão ora concedida é de R$ 300,00 (trezentos
reais), sendo reajustado na mesma proporção dos aumentos
concedidos aos servidores públicos do Estado.
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Art. 3º As despesas decorrentes do pagamento da pensão especial
prevista no art. 1º correrão por conta dos recursos financeiros do
Tesouro Estadual.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

 Lei Estadual 4.939/1980
Art. 1º - É concedida à Viúva do ex-Deputado PAULO RONALDO

DE MENDONÇA ALBUQUERQUE, pensão especial correspondente a
cinco (5) valores de referências vigentes para a terceira (3ª) Região
Salarial.

Parágrafo Único - A pensão especial concedida nos termos do
presente artigo terá vigência a partir de 1º de outubro de 1980.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta dos
recursos orçamentários do Estado.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

 Lei Estadual 7.495/2010
Art. 1º Fica instituída em favor de Raimunda Raquel Miranda

Fonteles de Lima, viúva do ex-Deputado Estadual Paulo César
Fonteles de Lima, Pensão Especial no valor de R$ 3.060,00 (três mil e
sessenta reais), atualizável na forma do reajuste legal concedido aos
servidores públicos civis do Estado do Pará.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Lei Estadual 4.972/1981

Art. 1º - Fica concedida à RAIMUNDA TEREZINHA DE KÓS
MIRANDA, viúva do ex-Deputado e ex-Vice-Governador NEWTON
BURLAMAQUI DE MIRANDA, a pensão mensal correspondente a 5
(cinco) valores de referência vigentes para a Terceira (3ª) Região
Salarial, reajustáveis nas oportunidades de elevação do citado nível.

Art. 2º - A despesa de que trata o artigo anterior, correrá à conta
dos recursos financeiros doEstado.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 1º de julho de
1981.

 Lei Estadual 5.508/1988
Art. 1º - Fica concedida à Senhora RITA LEODORA FERREIRA

CHAGAS, viúva do ex-vereador FRANCISCO RAMOS DAS
CHAGAS, a pensão mensal correspondente a 5 (cinco) valores de
Referência Regional, reajustáveis de acordo com a variação dos
respectivos índices.

Art. 2º - As despesas decorrentes do pagamento da Pensão
Especial prevista no artigo anterior, correrão à conta dos recursos
financeiros doEstado.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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O Governador Requerente defende, em caráter preliminar, o cabimento
da presente arguição, uma vez que grande parcela das normas estaduais
impugnadas foi editada em momento anterior à promulgação da
Constituição Federal, além de apresentar eficácia concreta, o que impediria
a propositura de ação direta, satisfazendo, assim, o pressuposto da
subsidiariedade da ADPF para seu conhecimento.

No mérito, aduz a violação à competência residual dos estados-
membros (art. 25, § 1º), bem como a ofensa aos princípios que norteiam o
exercício da Administração Pública (art. 37,  caput ), à vedação sobre
vinculação remuneratória (art. 37, XIII), ao regime remunerativo dos
detentores de mandato eletivo (art. 39, § 4º), à sua vinculação ao RGPS (art.
40, § 13), à necessidade de a lei determinar a fonte de custeio do benefício
(art. 195, § 5º) e à proibição quanto à adoção de critérios distintos para a
concessão de benefícios (art. 201, § 1º).

Sustenta também que o objeto controlado fere os princípios da
isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ao conferir tratamento
privilegiado aos familiares beneficiados pelas normas locais em questão.

Argumenta que, encerrado o mandato, os agentes políticos retornam à
situação jurídica pretérita, não subsistindo qualquer fundamento para a
instituição de pensão especial em favor de seus dependentes.

Acrescenta que as normas questionadas não encontram respaldo nos
paradigmas constitucionais conformadores do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), sendo certo que deixam de indicar a necessária fonte de
custeio dos benefícios.

Suscita, ainda, a ofensa aos princípios republicano, da impessoalidade,
moralidade e responsabilidade fiscal, apontando, por fim, para a ausência
de um parâmetro constitucional que legitimasse a instituição das
respectivas pensões especiais.

Houve requerimento de medida cautelar para que “ sejam suspensas
imediatamente a eficácia das normas estaduais indicadas nesta ADPF, com

 a consequente suspensão dos pagamentos das referidas pensões especiais “,
alegando-se, para tanto, que a matéria é pacífica na jurisprudência da
CORTE, a evidenciar a existência de  fumus boni iuris , e que a manutenção
dos benefícios contestados vem gerando danos e lesão irreparável aos cofres
do Estado do Pará, ao que configurado o  periculum in mora .
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Como pedido final, requer seja a arguição “ julgada integralmente
procedente, em decisão com efeitos ´erga omnes´ e vinculante, acolhendo-se
toda argumentação contida nesta peça, para a declaração de
incompatibilidade com a Constituição da República e com a Emenda
Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, das normas estaduais aqui

 impugnadas, por ser medida de direito e de Justiça“ .

Deferi, em 25/11/2021, a medida cautelar requerida,  ad referendum do
Plenário, para suspender a eficácia das normas estaduais controladas.

Instada a prestar informações, a Assembleia Legislativa do Estado do
Pará (doc. 14) pugna pelo não conhecimento da Arguição no tocante aos
atos estaduais posteriores à Constituição de 1988, defendendo a higidez dos
demais, pois o “ ordenamento jurídico-constitucional não impede a
concessão de pensões especiais por meio de leis de efeitos concretos e

 individualizado “. Sustenta, além disso, o direito adquirido dos
beneficiários contemplados pelas normas questionadas.

A Advocacia-Geral de União (doc. 18) manifesta-se pela procedência do
pedido, com base na farta jurisprudência desta CORTE no mesmo sentido:

Administrativo. Diplomas normativos do Estado do Pará que
concedem pensão especial a viúvas e dependentes de ex-ocupantes de
cargos políticos, sindicalistas e de sujeitos que prestaram relevantes
serviços públicos ao ente federado. Inobservância aos princípios da
igualdade, da impessoalidade e da moralidade. Desconformidade com
os artigos 40, §13; 195, § 5º; e 201, § 1º, todos da Carta Política, diante
do estabelecimento de critérios diferenciados para a concessão de
pensão por morte a beneficiários vinculados ao regime geral de
previdência social, sem prévia dotação orçamentária e correspondente
fonte de custeio. Ofensa ao artigo 169, § 1º, incisos I e II da Lei Maior.
Precedentes dessa Suprema Corte. Manifestação pela procedência do
pedido.

A Procuradoria-Geral da República (doc. 21) opina, igualmente, pela
procedência do pedido, considerando não recepcionadas as normas
estaduais anteriores aos paradigmas constitucionais confrontados e
inconstitucionais as demais. Seu parecer vem assim ementado:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. DECRETO DE 31.5.1972 E LEIS 4.939/1980, 4.972
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/1981, 5.081/1983, 5.387/1987, 5.508/1988, 5.575/1989, 5.577/1989, 5.613
/1990; 6.045/1997, 6.369/2001, 6.436/2002, 6.649/2004, TODOS DO
ESTADO DO PARÁ. PENSÕES VITALÍCIAS OU BENEFÍCIOS
SIMILARES A VIÚVAS E PARENTES DE EX-TITULARES DE
MANDATO ELETIVO. PRIVILÉGIOS INFUNDADOS. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IGUALDADE, DA MORALIDADE
E DA IMPESSOALIDADE.

1. Reputa-se inconstitucional diploma estadual que institui
pensões vitalícias, ou benefícios congêneres, a viúva ou parentes de ex-
ocupantes de mandato eletivo, por violação dos princípios
constitucionais da igualdade, republicano, da impessoalidade e da
moralidade.

— Parecer pelo conhecimento da ação e, no mérito, pela
procedência do pedido, para que sejam julgadas não recepcionadas, e
consequentemente revogadas, as normas do Estado do Pará anteriores
a 5.10.1988 (Decreto de 31.5.1972 e Leis 4.939/1980, 4.972/1981, 5.081
/1983 e 5.387/1987); e declaradas inconstitucionais as posteriores à
Constituição de 1988 (Leis estaduais 5.508/1988, 5.575/1989, 5.577/1989,
5.613/1990, 6.045/1997, 6.369/2001, 6.436/2002, 6.649/2004 e 7.495/2010).

É o relatório.


