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DECISÃO
 

 
  

Trata-se de Ação Civil Coletiva, com pedido de tutela de urgência, que o SINDICATO DOS

TRABALHADORES NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO - SINDIFES-BH ajuíza, na qualidade de substituto

processual, em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, pretendendo a concessão de tutela de

urgência que determine à ré que “(...) restabeleça, imediatamente, o pagamento do percentual dos anuênios nos moldes

em que vinha sendo pago aos substituídos; bem como para que a ré seja condenada a abster-se de efetuar descontos,

a título de reposição ao erário, na remuneração dos substituídos.” (id 107345388 – pág. 35).

 
Afirma que os substituídos, servidores públicos federais da UFMG, foram cientificados de cortes de

vencimentos e de lançamentos de descontos a título de reposição ou indenização ao erário.

 
Noticia que a UFMG teria identificado que alguns servidores teriam sido contemplados com o cômputo

indevido de períodos não ininterruptos para fins de recebimento de anuênios, em razão de rompimento de vínculo

jurídico com a administração federal, determinando  a redução do adicional de tempo de serviço de alguns dos

substituídos, bem como a devolução dos valores recebidos indevidamente.

 
Sustenta a ocorrência de decadência, nos termos do artigo 54, da Lei n.º 9.784/99; o direito ao cômputo

do tempo de serviço prestado na administração indireta, no âmbito federal; a irredutibilidade dos vencimentos e a

irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.

 
Argumentando estar solidificado na jurisprudência entendimento que afasta a devolução de valores

recebidos de boa fé, alega presentes os pressupostos que assim autorizam, pedindo lhe seja deferida a tutela de

urgência e, com a sentença final, pugna pela procedência da ação, convalidando a tutela de urgência em provimento

definitivo.

 
Com a inicial, documentos. Custas iniciais recolhidas (id 107371349).

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais

15ª Vara Federal Cível da SJMG
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Pelo despacho de id 108210880, foi determinada a intimação da UFMG e do Ministério Público Federal.

 
Intimada, a UFMG manifestou-se pelo id 115284389, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade

ativa do SINDIFES/BH para substituídos que possuam domicílio ou exercício funcional em município diverso daquele

em que concentrada a  atuação do referido sindicado, em razão de sua abrangência restringir-se à sua base territorial,

em Belo Horizonte.

 
Sustenta, ainda, que referido sindicado representa apenas os servidores técnico-administrativos em

educação da UFMG, com exercício nesta Capital, devendo eventual decisão cingir-se a essa categoria, excluindo-se,

ainda, os pensionistas e sucessores dos servidores falecidos, não contemplados pela autorização constitucional.

 
Sustenta, mais, que há que se subtrair do alcance de eventual decisão concessiva de tutela de urgência

ou de mérito, por expresso pedido do Sindicato Autor, aqueles substituídos que já possuam ação individual em curso

com o mesmo objeto, pugnando pela  rejeição imediata do pedido formulado pelo Autor, referente à expedição de

ordem à Ré para informar ao Juízo sobre tutelas e/ou liminares que já tenham sido cumpridas em ações individuais

propostas pelos servidores da UFMG, uma vez que essas questões devem ser tratadas em cada um dos respectivos

processos individuais.

 
Por fim, ainda preliminarmente, sustenta a ilegitimidade passiva da UFMG, uma vez que estaria apenas

cumprindo determinação da CGU/MG e do TCU.

 
Afirma inexistentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência e assevera que  a contagem

do prazo previsto pelo artigo 54 da Lei n.º 9.784/99 somente se inicia após a decisão do TCU que aprecia o ato de

concessão da aposentadoria ou pensão, não podendo se falar em decadência , como defendido pelo  Autor, sobretudo

com relação aos servidores ativos. Sustenta, mais, que o ato questionado pelo Sindicato é nulo e, por isso, não há que

se falar em decadência do direito de anular referido ato.

 
Nega ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, em razão da ilegalidade do ato

questionado. Em seguida, alega a inexistente  de violação do devido processo legal, afirmando que o TCU tem

respeitado o contraditório e a ampla devesa, situação, inclusive, defendida pelo Sindicato, ao afirmar que os

substituídos ofereceram defesa e recurso administrativo perante o TCU. Sustenta, ainda, que foi observado o princípio

da segurança jurídica e da boa-fé, não sendo constatada ilegalidade do ato praticado pelo TCU ou pela UFMG.

 
Afirma, mais, que não há que ser computado, para fins de anuênio, o tempo de serviço prestado a

instituições privadas, para empresas públicas ou para sociedade de economia mista, ou, também, o tempo de serviço

público prestado a serviço público federal anterior ao novo período efetivo prestado à União, autarquias federais ou

fundações públicas federais, quando tenha ocorrido um rompimento de vínculo federal.

 
Sustenta, por fim, que uma vez comprovado que o substituído foi beneficiado por pagamento indevido,

por erro da Administração, deverá restituir ao Erário os valores a que não tenha direito, não cabendo aqui falar em boa-

fé.

 
Junta documentos.

 
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou ciência dos autos e  pugnou por nova vista dos autos

após a instrução processual.

 
É o breve Relatório.

 
Decido.
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I - DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA UFMG:
 

a) Limite territorial – domiciliados em Belo Horizonte
 

A preliminar levantada a este rótulo vai ao encontro da jurisprudência das nossas cortes que se firmou

no sentido de reconhecer que a sentença proferida na Ação coletiva ajuizada por Sindicato em prol de uma categoria,

abrange todos os integrantes desta categoria, se domiciliados na base territorial de sua jurisdição, no que não interfere

a JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR.

 
É o que se pode conferir dos fundamentos da decisão abaixo transcrita. Confira-se:

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86% COM

BASE NAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE

APENAS PARTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL A ELE VINCULADA. NECESSIDADE DE DEFESA DO INTERESSE DE TODOS

OS FILIADOS NA MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA TIPO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SITUAÇÃO TÍPICA DE REPRESENTAÇÃO

PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. OBRIGATORIEDADE.

 
1. A sentença proferida contra a União Federal, nos termos do art. 475 do CPC, está sujeita à remessa oficial.

 
2. Os sindicatos, agindo na defesa de interesses individuais comuns ou homogêneos, não têm legitimidade ativa ad causam para atuar

como substitutos processuais de parte, apenas, da categoria profissional a eles vinculada em sua base territorial, que não

corresponda, portanto, à integralidade dos indivíduos que se encontram na situação jurídica tipo objeto da demanda coletiva, isso

porque a substituição processual, em razão da sua própria finalidade, pressupõe a defesa dos interesses da totalidade dos integrantes

da categoria que estejam na mesma condição. (Cf. STF, RE 175.401/SP, Primeira Turma, Ministro Ilmar Galvão, DJ 20/09/1996; MS

20.936/DF, Tribunal Pleno, relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10/09/1992; STJ, RESP 487.202/RJ,

Primeira Turma, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 24/05/2004; ROMS 7.104/AM, Sexta Turma, Ministro Hamilton Carvalhido,

DJ 22/09/2003; TRF1, AC 1999.01.00.118374-4/BA, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 04/12/2003

.)

 
3. Remessa oficial, tida por interposta, provida, com inversão da distribuição do ônus da sucumbência. Extinção do processo sem

julgamento do mérito por ilegitimidade ativa. Apelação prejudicada.

 
(TRF1 - AC 199801000932749, PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR (INATIVA) – 29/07/04)

 
Possuindo o Sindicado Autor base territorial no município de Belo Horizonte, conforme se observa pelo

documento de id 107357377, do Ministério do Trabalho e Emprego, o alcance de eventual decisão de tutela de

urgência, ou de mérito, restringir-se-á apenas aqueles substituídos com domicílio nesta Capital.

 
b) Substituídos abrangidos – Técnico-administrativos

 
Acolho, ainda, a preliminar suscitada, tendo em vista que o artigo 4º, do Estatuto do

SINDIFES/BH, dispõe que a “categoria representada pelo SINDIFES é a categoria dos trabalhadores nas

Instituições Federais de Ensino, nas autarquias, nas empresas públicas de serviços hospitalares e demais

entidades da Administração Pública Federal Direta ou Indireta, caracterizados por técnico-administrativos o

técnico e administrativos (...)”, conforme informações extraídas da página no Portal da Internet, mantida pela

Autora.
 

c) Pensionista e sucessores dos titulares
 

Trago a colação entendimento do TRF4 que, ajustando-se a questão em comento, se presta a afastar a

 preliminar suscitada:

 
AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PENSIONISTA. LEVANTAMENTO DA EXTINÇÃO. REMESSA
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DOS AUTOS À ORIGEM.

 
O plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede do RE nº 210.029/RS (relatoria do Min Carlos Velloso), em recentíssima decisão

datada de 12.06.2006, por maioria, firmou o entendimento de que o Sindicato pode atuar na defesa de todos e quaisquer direitos

subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Ora, tal entendimento elastece ainda mais o âmbito

de atuação dos Sindicatos, vez que abarca inclusive a legitimidade dos Sindicatos para as liquidações e execuções de sentença. Pela

natureza do vínculo que a pensão instituída gera em relação à viúva do servidor, a pensionista deve ser considerada inserida no âmbito

da categoria representada pelo Sindicato, nomeadamente para fins de defesa de seus interesses na esfera jurisdicional, o que

independe de sua efetiva filiação, a teor da decisão do STF. Assim, a substituição processual prescinde de prova de que a pensionista 

é efetivamente filiada à entidade. Cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

 
[TRF4; AC 200671000335405; Rel. Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO; 3ª Turma; D.E. de 22/04/2010

 
d) Ilegitimidade passiva da UFMG – legitimidade do TCU ou da CGU/MG

 
Não merece prosperar a preliminar suscitada a este título.

 
É verdade que ao postular a manutenção dos proventos/vencimentos de seus

substituídos, nos moldes em que estes vinham sendo pagos, o Autor fundamentou seu
pedido, na ilegalidade do ato que determinou a redução/ressarcimento que a UFMG
noticiou, com o que ataca, no fundo, o ato do TCU e da CGU/MG, que ao analisarem as
contas da Autarquia, como lhes compete, na condição de controladores da legalidade da
gestão financeira dos órgãos públicos, apuraram incorreções no cálculo dos anuênios
incluídos nos proventos/vencimentos pagos aos servidores da UFMG, baixando a
recomendação para a correção da irregularidade apurada e ressarcimento do erário.
 

Mas não há de se falar em ilegitimidade da Autarquia, que dotada de
autonomia administrativa e financeira, detém a competência para restabelecer a
legalidade da sua gestão, além de serem os seus cofres destinatários dos valores
indevidamente pagos, já que o indébito se registrou em desfavor destes, que são a fonte
dos recursos que remuneram os servidores dos seus quadros.
 

e) Excluir substituídos que já sejam autores de ações individuais
 

Acolho a preliminar apontada, a qual se encontra em consonância com pedido expresso do

Autor, colocado em sua Inicial, no sentido de requerer a exclusão de “eventuais interessados que
sejam autores de ações individuais mesma causa de pedir e pedidos e que sejam
destinatários de tutelas e/ou liminares que estejam sendo fielmente cumpridas em toda
sua extensão e limites pela parte Ré.” (id 107345388 – pág. 03).
 

II – DA DECADÊNCIA
 

Não assiste razão ao Autor quando invoca a decadência do direto da Ré
excluir dos vencimentos/proventos de seus substituídos, uma parcela que lhes vem sendo
paga há muito. Eis que a alteração a ser processada por determinação do TCU, tem por
escopo compatibilizar tais verbas com a legislação de regência da matéria, o que é dever
da Administração observar, vez que, vinculada ao princípio da legalidade estrita, pode
rever os seus atos a qualquer momento, para deles expungir ilegalidades, sendo certo
que o ato praticado em descompasso com a lei é ato nulo, para cuja revisão não existe
limite temporal, resguardados apenas os efeitos financeiros concretos dele gerados.
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Este também é o entendimento de nossos tribunais:

 
ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. INTELIGÊNCIA.

 
1. Realmente, o disposto no art.54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica ao ato nulo, pois é pacífico o entendimento do STF de que não há

falar-se em direito subjetivo à manutenção dos efeitos de ato administrativo, se praticado em desconformidade com a lei (in RTJ

143/251; 146/658). No mesmo sentido, a lição da doutrina: Miguel Reale, in "Revogação e Anulamento do Ato Administrativo", 2ª

edição, Forense, 1980, pp.65 e seguintes; Themístocles B. Cavalcanti, in "Teoria dos Atos Administrativos", RT, 1973, p.185; Ruy Cirne

Lima, in "Princípios de Direito Administrativo", 6ª edição, RT, 1987, p.93; Pontes de Miranda, in "Tratado de Direito Privado", 4ª edição,

RT, 1983, t. IV, pp.20/1.

 
(…)

 
O argumento merece ser afastado. Ademais, é sabido que a natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de caráter legal,

podendo, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação ordinária pertinente, as quais o servidor deve obedecer, não

havendo direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, nos termos de tranqüila jurisprudência da Suprema Corte (AI nº

53.498 (AgRg) - SP, Rel. Min. ANTONIO NEDER, in RTJ 66/721; RE nº 72.496-SP, Rel. Min XAVIER DE ALBUQUERQUE, in RTJ

68/107; RE nº 82.729-ES, Rel. Min BILAC PINTO, in RTJ 78/270; RE nº 99.522-PR, rel. Min. MOREIRA ALVES, in RTJ 107/854). A

respeito, assinalou PAUL ROUBIER, verbis: "La situation de fonctionnaire public constitue un statut légal, qui peut toujours être modifié

par les lois nouvelles in futurum" (in Les Conflits de Lois dans le Temps, Libr. Du Recueil Sirey, Paris, 1933, t. II, p; 471, n. 122) 2.

Apelação a que se nega provimento.

 
(AC 200471000449890, Rel. CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, TRF4, TERCEIRA TURMA, D.E. 30/09/2009)

 
Ultrapassadas as preliminares suscitadas pelas partes, passo à análise do pedido de tutela de urgência.

 
A tutela de urgência, como a prevê o art. 300 do CPC, tem como pressupostos a existência de

elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte, bem assim o perigo de dano ou o risco ao resultado útil

do processo.

 
Compulsando o processo, a mim me parece, num primeiro e provisório juízo, que os elementos que o

compõem autorizam concluir pela probabilidade do direito invocado pelo Sindicato Autor.

 
E assim afirmo porque, ainda que se reconheça o poder/dever da Administração rever seus atos,

expungindo deles a ilegalidade; (Súmula 473 do STF), o que aponta para a legalidade e legitimidade do ato de

cancelamento do pagamento de parcela em descompasso com a legislação vigente à data da sua concessão, o certo é

que a jurisprudência vem rechaçando a repetibilidade dos valores de natureza alimentar que se recebem de boa fé,

como é o caso dos autos, conquanto os substituídos do Autor não tiveram nenhuma participação ou influência na

composição e pagamento da remuneração que veio a ser modificada para adequação à lei.

 
Confira-se precedente que aqui se aplica por analogia.

 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO

ESPECIAL DE LOCALIDADE – GEL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DESCONTOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO DE ERÁRIO.

 IMPOSSIBILIDADE. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO E. STJ. AGRAVO

RETIDO NÃO CONHECIDO (ART. 523, §1º, CPC ANTERIOR).

 
1. A sentença foi proferida na vigência do CPC anterior e sob tal égide deverá ser apreciado este recurso de apelação.

 
2. Não se conhece do agravo retido interposto pela União, à míngua de pedido de sua apreciação como preliminar da apelação (art.

523, §1º, CPC anterior).

 
3. O impetrante fazia jus à percepção da Gratificação Especial de Localidade - GEL enquanto esteve lotado na representação da ABIN

em Mato Grosso, deixando de ser devido o pagamento da aludida gratificação a partir da sua remoção para a representação em Minas
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Gerais.

 
4. A despeito da remoção do impetrante para a representação da ABIN em Minas Gerais, em cuja localidade não havia previsão para

pagamento da Gratificação Especial de Localidade - GEL, a Administração continuou efetuando o pagamento da vantagem no período

de setembro/99 a dezembro/2001.

 
5. A jurisprudência desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, demonstrado o recebimento

de boa-fé pelo beneficiário, não são passíveis de devolução os valores recebidos a título de vencimentos/proventos, posto que se

destinam à própria sobrevivência do servidor, circunstância que o reveste de nítido caráter alimentar.

 
6. O estado de boa-fé deve ser sempre presumido e, no caso, inexiste qualquer elemento indicativo de que o servidor tenha contribuído

para a ocorrência da irregularidade ou mesmo que dela tivesse efetivo conhecimento, pois o erro quanto ao pagamento indevido da

gratificação decorreu de ato exclusivo da Administração.

 
7. Agravo retido não conhecido. Apelação e remessa oficial desprovidas.

 
(TRF1, AMS 13291-43.2007.4.01.3400, Relator Desembargador Federal FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Segunda Turma, in e-DJF1

22.08.2019).

 
Por outro lado, o receio de dano é presumido em face da natureza alimentar

dos  rendimentos, estando afastado aqui o perigo de irreversibilidade, considerando que,
se improcedente ao final, a Ação, tem a Ré, quanto aos vencimentos/proventos dos
substituídos do Autor, a via segura do ressarcimento que aqui é provisoriamente afastado.
 

Ante o exposto, presentes os pressupostos do artigo 300, do CPC, DEFIRO
PARCIALMENTE A LIMINAR, para determinar à Ré, UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS – UFMG que se abstenha da cobrança, aos substituídos do Autor, a
título de reposição ao erário , dos valores questionados nestes autos, até ulterior
deliberação desta juíza.
 

Ficam abrangidos por esta determinação judicial apenas os servidores
técnico-administrativos da UFMG, incluídos na abrangência de atuação do Sindicado
Autor, domiciliados ou em exercício funcional nesta Capital, estejam ou não em atividade, 
bem como seus pensionistas e sucessores, excluindo-se aqueles que já sejam autores de
ações individuais que discutam o mesmo objeto desta demanda.
 

Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, em
face da manifestação da União, por meio do Ofício nº 00313/2016/GAB/PUMG/PGU/AGU,
dirigido a este juízo pelo Procurador-Chefe da União no Estado de Minas Gerais, postura,
que têm adotado os demais órgãos públicos, com exceções raras, já que, neste caso, a
audiência consubstanciaria ato inócuo, o que fere o princípio da celeridade por cuja
realização há o juiz de zelar.
 

Intime-se, com urgência, a UFMG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS, para cumprimento imediato da presente decisão.
 

Intime-se o Autor para apresentar sua impugnação e, em seguida, às partes,
para manifestar sobre a produção de provas.
 

P. Intimem-se.
 

Belo Horizonte, data da assinatura.
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(assinado eletronicamente)

 
MARIA EDNA FAGUNDES VELOSO

 
Juíza Federal da 15ª Vara
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