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DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO

DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA.

CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO INDEVIDO PELO

PODER PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ.

D I S P E N S A  D A  R E S T I T U I Ç Ã O  D A  Q U A N T I A .

E N T E N D I M E N T O  D O  T C U .

1. É dispensada a reposição de quantias indevidamente pagas,

mas percebidas de boa-fé por servidores ativos, em virtude de

erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão

pagador, à vista da presunção de legalidade do ato

administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.

Inteligência do Enunciado 249 do TCU.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

Poder Judiciário da União
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 3ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, GETÚLIO DE MORAES

OLIVEIRA - Relator, SILVA LEMOS - Revisor, NÍDIA CORRÊA LIMA - 1º Vogal,

sob a presidência da Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA,  em proferir

a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E À

REMESSA. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 18 de Junho de 2014.

Documento Assinado Eletronicamente

GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA

Relator
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"PAULO DANICKI impetrou mandado de segurança em face de ato

praticado pelo DIRETOR DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO

DISTRITO FEDERAL.

Em breve relato, esclarece ser Agente de Polícia Civil aposentado e, em

virtude de sua inatividade, requereu à autoridade impetrada, em 16/8/2010,

a conversão em pecúnia de licenças prêmio adquiridas e não gozadas, com

base na decisão do 1152/2005 do TCDF. Narra que o saldo de licença

premio adquiridas e não gozadas foi calculada pela Divisão de Recursos

Humanos do DF, totalizando 198 dias e o pagamento correspondente aos

dias foi realizado em setembro de 2010.

Isso não obstante, afirma que em 22 de fevereiro de 2011, o ato que

concedeu a conversão em pecúnia das licenças prêmio para o impetrante

foi revisto, tendo sido informado a ocorrência de erro material no pagamento

da conversão, uma vez que o impetrante possuía, na verdade, 120 dias de

licenças prêmios gozadas e não adquiridas. Diante disso, a autoridade

impetrada determinou o desconto dos valores recebidos a maior na folha de

pagamento do impetrante.

Sustenta a ilegalidade e arbitrariedade do ato que determinou os descontos

em folha de pagamento do impetrante, haja vista que as parcelas possuem

natureza alimentar e foram recebidas de boa-fé. Salienta que o pagamento

a maior decorreu de equívoco exclusivo da Administração, sem participação

do impetrante.

Em virtude dos fatos alegados, requer, liminarmente, que seja determinado

à autoridade impetrada que se abstenha de realizar qualquer desconto na

folha de pagamento do impetrante, referente ao pagamento a maior das

licenças prêmio adquiridas e não gozadas convertidas em pecúnia. No

mérito, requer a concessão em definitivo da segurança para que seja

declarada a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento

ao erário dos valores pagos a maior decorrente da conversão licenças

prêmio adquiridas e não gozadas.

Instruíram a inicial os documentos de fls. 12/57.

R E L A T Ó R I O

Adoto o relatório da r. Sentença, o qual transcrevo:

Apelação / Reexame Necessário 20120110826613APO

Código de Verificação :2014ACOFA0ALUZM32V1O7HG70UO

GABINETE DO DESEMBARGADOR GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 3



O requerimento emergencial foi indeferido - fls. 58/59. Contra a decisão foi

interposto agravo de instrumento (fls. 72/86). A decisão monocrática de fls.

91/93 deferiu o requerimento emergencial.

O Distrito Federal manifestou-se à fl. 88, requerendo a sua admissão no

feito na qualidade de litisconsorte passivo da autoridade impetrada.

A autoridade impetrada prestou informações à fl. 99, esclarecendo que o

impetrante recebeu indevidamente a importância de R$ 32.763,46 (trinta e

dois mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos),

cuja devolução foi incluída na folha de pagamento de dezembro de 2011,

em 48 (quarenta e oito) parcelas sucessivas." (fls. 183/184)

 

 

Acrescento que a r. Sentença concedeu a segurança, com o

seguinte dispositivo:

 

"Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para declarar nulo o ato

administrativo que determinou a devolução ao erário, pelo impetrante, do

valor correspondente à conversão em pecúnia de licenças prêmio

adquiridas e não gozadas, pagas a maior pela Administração. Em

consequência, determino que não seja efetivado qualquer desconto a esse

título na folha de pagamento do impetrante.

Providencie a Secretaria o cumprimento do disposto no art. 13 da Lei

12.016/09, comunicando à Autoridade Coatora os termos da presente

sentença.

Sem custas. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/09).

Decisão sujeita ao reexame necessário.

À Secretaria para que providencie as anotações e comunicações

necessárias para inclusão do Distrito Federal no pólo passivo da presente

demanda. 

Com o retorno dos autos após o trânsito em julgado, não havendo outros

requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos." (fl.186)
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Recorreu o DISTRITO FEDERAL, alegando, em síntese, que a

devolução ao Erário de verbas recebidas indevidamente independe da ocorrência da

boa-fé do servidor no recebimento da quantia. Afirma que a devolução em questão

decorre do poder-dever a que se acha submetida à Administração Pública, sob pena

de enriquecimento ilícito do particular. Ao final, invocando a ausência de direito

líquido e certo, pede a denegação da segurança.

Apelante isento de recolher o preparo.

Embora devidamente intimado o Apelado não apresentou

contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou manifestação às fls.

231/232, concluindo pela ausência de interesse do Ministério Público no feito.

É o relatório.
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Conforme relatado, o DISTRITO FEDERAL interpõe Recurso de

Apelação diante da r. sentença, que, nos autos do Mandado de Segurança,

concedeu a ordem para declarar nulo o ato administrativo que determinou a

devolução ao erário, pelo Impetrante, PAULO DANICKI, do valor correspondente à

conversão em pecúnia de licenças prêmio adquiridas e não gozadas, pagas a maior

pela Administração.

Em seu recurso, o Apelante alega, em síntese, que a devolução ao

Erário de verbas recebidas indevidamente independe da ocorrência da boa-fé do

servidor no recebimento da quantia. Afirma que a devolução em questão decorre do

poder-dever a que se acha submetida à Administração Pública, sob pena de

enriquecimento ilícito do particular. Ao final, invocando a ausência de direito líquido e

certo, pede a denegação da segurança.

Transcrevo os fundamentos da R. Sentença:

 

 

Como é cediço, nos termos da Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de

sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais

forem as funções que exerça.

No caso em comento, o impetrante insurge-se contra ato praticado pela

autoridade impetrada que determinou o ressarcimento ao erário dos valores,

recebidos a maior pelo impetrante, a título de conversão de licenças prêmio

adquiridas e não gozadas.

Em análise dos documentos apresentados nos autos, observo que após o

pedido administrativo formulado pelo impetrante (fl. 15), em 2 de setembro

de 2010, foi deferido o pagamento do valor correspondente a 198 dias de

licenças prêmio adquiridas e não gozadas (fl. 33). Assim, no mês 09/2010 o

impetrante recebeu a importância de R$ 78.401,93 (setenta e oito mil,

V O T O S

O Senhor Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

voluntário e do reexame necessário.
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quatrocentos e um reais e noventa e três centavos).

Registre-se, desde já, que o saldo de dias de licenças prêmio não gozadas

pelo impetrante foi calculado pela Divisão de Recursos Humanos da Polícia

Civil do Distrito Federal, com base nos demonstrativos de tempo de serviço

do servidor, sem participação do impetrante.

Ocorre que, em 21/2/2011 (fls. 35/36), a diretoria de recursos humanos

procedeu à revisão do processo administrativo que deferiu a conversão das

licenças prêmio não gozadas pelo impetrante, em virtude de erro material na

apuração dos dias a serem convertidos. Observou-se que o servidor

possuía apenas 120 dias de licença prêmio adquiridas e não gozadas,

motivo pelo qual deveria ressarcir ao erário a quantia de R$ 32.763,46

(trinta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e seis

centavos), pois recebida indevidamente.

Como é cediço, de acordo com o princípio da autotutela, a Administração

prevê a possibilidade de ocorrerem equívocos durante a sua gestão, e, para

tanto, pode rever seus erros para restaurar a necessária regularidade do

ato. No caso, entretanto, a atuação da Administração não pode impor a

devolução de parcela remuneratória recebida de boa-fé, por erro não

provocado pelo servidor. Com efeito, tendo o erro decorrido exclusivamente

por culpa da Administração e, não havendo comprovada má-fé do servidor

público no recebimento dos valores, não se afigura razoável que o

impetrante seja obrigado a restituir o que já recebeu por meio de desconto

não autorizado em seu contracheque.

A respeito do tema, confira-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal

de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. VALORES RECEBIDOS DE

BOA-FÉ POR SERVIDOR PÚBLICO. ERRO ESCUSÁVEL DA

ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE

RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO

DIREITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido foi proferido em

consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo

a qual não é devida a restituição de valores recebidos de boa-fé por servidor

público em decorrência de erro da Administração. 2. O entendimento

adotado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial Repetitivo

1.244.182/PB, segundo o qual os valores recebidos em decorrência de

interpretação equivocada da lei não podem ser devolvidos, não impede que

a mesma orientação seja aplicada nas hipóteses em que o pagamento
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indevido tenha origem em erro escusável praticado pela Administração e

desde que evidenciada a boa-fé do servidor beneficiado, premissas essas

que, no caso concreto, foram estabelecidas pelas instâncias ordinárias. 3.

Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e

ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal

quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais

tidos por violados, tampouco afastamento destes, mas tão somente a

interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na

jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se

nega provimento."" (AgRg no REsp 1369698/SE, Rel. Ministro SÉRGIO

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 25/06/2013)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR

PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. ERRO DA

ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - A jurisprudência do STJ firmou-se

no sentido de ser incabível a devolução de valores percebidos por servidor

público de boa-fé, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou

erro da administração. Agravo regimental improvido."" (AgRg no Ag

1422169/RN, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe

29/02/2012)

Desta forma, a Administração Pública não pode simplesmente efetuar o

desconto do valor que pagou indevidamente. Ora, a auto-executoriedade

dos atos administrativos deve respeitar certos limites, principalmente em se

tratando de verba já incorporada no patrimônio do impetrante, devendo ser

prestigiado o princípio da boa-fé em confronto com o enriquecimento sem

causa.

Assim sendo, restou caracterizado ato arbitrário e ilegal praticado pela

autoridade coatora, merecendo amparo a pretensão da impetrante.

(fls.184/186) 

 

Adoto os bem lançados fundamentos da r. sentença para negar

provimento aos recursos.

De fato, a Administração Pública quando identifica a ilegalidade do

ato administrativo pode e deve rever seus atos a qualquer tempo, sendo que deles

não se originam direitos, conforme Súmula n. 473, do STF. Nas palavras de Maria

Sylvia Zanella di Pietro (In Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas. p. 73):
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"É uma decorrência do princípio da legalidade: se a Administração Pública

está sujeita à lei, cabe-lhe, evidentemente, o controle da legalidade. Esse

poder da Administração está consagrado em duas súmulas do Supremo

Tribunal Federal. Pela de nº 346: ´A administração pública pode declarar a

nulidade dos seus próprios atos´; e pela de nº 473 ´A administração pode

anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem

ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial'. Também se fala em

autotutela para designar o poder que tem a Administração Pública de zelar

pelos bens que integram o seu patrimônio, sem necessitar de título

fornecido pelo Poder Judiciário. Ela pode, por meio de medidas de polícia

administrativa, impedir quaisquer atos que ponham em risco a conservação

desses bens."

 

Por outro lado, em relação à devolução da quantia, mister consignar

que fora paga pela Administração Pública em virtude de um erro e o Impetrante não

teve nenhuma interferência neste ato, o que caracteriza a sua boa-fé. Neste aspecto

e por se tratar de verba alimentar irrepetível, é inadmissível a restituição, conforme

jurisprudência, in verbis:

 

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS

INDEVIDAMENTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO

DEFINITIVA. REFORMA DA DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL.

CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO AMPARADO PELO DIREITO NO

CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES

ART. 46 DA LEI N. 8.112/90. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 46 da Lei n. 8.112/90 prevê a possibilidade de restituição dos

valores pagos indevidamente aos servidores públicos. Trata-se de

disposição legal expressa, não declarada inconstitucional e, portanto,
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plenamente válida. 2. Esta regra, contudo, tem sido interpretada pela

jurisprudência com alguns temperamentos, mormente em decorrência de

princípios gerais do direito, como a boa-fé. A aplicação desse postulado, por

vezes, tem impedido que valores pagos indevidamente sejam devolvidos. 3.

A boa-fé não deve ser aferida no real estado anímico do sujeito, mas sim

naquilo que ele exterioriza. Em bom vernáculo, para concluir se o agente

estava ou não de boa-fé, torna-se necessário analisar se o seu

comportamento foi leal, ético, ou se havia justificativa amparada no direito.

Busca-se, segundo a doutrina, a chamada boa-fé objetiva. 4. Na análise de

casos similares, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado, ainda que

implicitamente, um elemento fático como decisivo na identificação da boa-fé

do servidor. Trata-se da legítima confiança ou justificada expectativa, que o

beneficiário adquire, de que valores recebidos são legais e de que

integraram em definitivo o seu patrimônio. 5. É por esse motivo que,

segundo esta Corte Superior, os valores recebidos indevidamente, em razão

de erro cometido pela Administração Pública ou em decorrência de decisão

judicial transitada em julgado e posteriormente reformada em ação

rescisória, não devem ser restituídos ao erário. Em ambas as situações,

eventual utilização dos recursos por parte dos servidores para a satisfação

das necessidades materiais e alimentares é plenamente justificada.

Objetivamente, a fruição do que foi recebido indevidamente está acobertada

pela boa-fé, que, por sua vez, é consequência da legítima confiança de que

os valores integraram em definitivo o patrimônio do beneficiário. 6(...).."(

AgRg no REsp 1263480 / CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado

em 01/09/2011, DJ 9/9/2011)

 

 

O próprio Tribunal de Contas da União, órgão responsável por

preservar o patrimônio público, sumulou a matéria nos seguintes termos:

 

 

"É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de

boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro

escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte
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de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à

vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter

alimentar das parcelas salariais". (Enunciado 249)

 

 

No mesmo sentido, destaco alguns precedentes desta Corte:

 

"LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. REMUNERAÇÃO INDEVIDA.

R E P O S I Ç Ã O  A O  E R Á R I O .  I M P O S I B I L I D A D E .  E R R O  D A

ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. ILEGALIDADE DOS

DESCONTOS RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES ABATIDOS NA VIA MANDAMENTAL. A

licença para atividade política prevista no art. 86 da Lei nº 8.112/90 não

admite remuneração no período que medeia a escolha do servidor em

convenção partidária e a véspera do registro de sua candidatura perante a

Justiça Eleitoral. Entretanto, uma vez que os valores percebidos

indevidamente pelo servidor, por erro da Administração, não servem de

fonte de enriquecimento, mas sim de sustento dele e de sua família, não se

pode exigir a restituição, se não restou comprovada a má-fé no

recebimento. Precedentes do STJ. A concessão da ordem, reconhecendo a

ilegalidade do desconto realizado pela Administração no contracheque do

impetrante, tem como consequência lógica a obrigatoriedade de restituição

dos valores abatidos após a liminar. Inteligência do art. 14, § 3º da Lei nº

12.016/2009." (Apelação/Reexame necessário 20090110310214APO, Rela.

Desa. Carmelita Brasil, julgado em 11/1/2012, DJe 20/1/2012)

 

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA

REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. ÍNICIO SOMENTE COM O

DEFERIMENTO DO REGISTRO DA CANDIDATURA. RESTITUIÇÃO AO

ERÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO.

BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO

CONTRADITÓRIO. INOBSERVÃNCIA. I - Nos termos do art. 86, caput e §

2º, da Lei nº 8.112/90, o servidor faz jus à licença para exercício de

atividade política, sem remuneração, a partir de sua escolha em convenção
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partidária até a véspera do registro de sua candidatura, e com remuneração,

do registro desta até o décimo quinto dia seguinte ao da eleição.  II - O

registro da candidatura somente se aperfeiçoa com o deferimento pela

Justiça Eleitoral, e não com o mero requerimento. III - Inviável a restituição

de valores recebidos de boa-fé pelo servidor, decorrentes de erro grosseiro

e má aplicação da lei pelo Poder Público, mormente se não observados os

princípios da ampla defesa e do contraditório. IV - Apelo parcialmente

provido." (Apelação Cível 20090110760939APC, Rel. Des. Nívio Gonçalves,

julgado em 16/2/2011, DJe 22/2/2011)

 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário e ao reexame

necessário.

É como voto.

 

 

O Senhor Desembargador SILVA LEMOS - Revisor

Com o relator

A Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E À

REMESSA. UNÂNIME.
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