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Devem ser restituídos os valores percebidos acima do teto remuneratório a partir de 19.11.2015, conforme modulação de efeitos
fixada no acórdão do julgamento proferido no RE n. 606.358, pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida.

I. RELATÓRIO

O Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais consulta a Advocacia-
Geral sobre o dever de devolução, por militares, de valores percebidos acima do teto
remuneratório constitucional, em virtude de decisões judiciais, tendo em vista a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 606.358.

A indagação é sobre se a data a partir de quando os valores deverão ser
devolvidos é 19.11.2015, como fixado no acórdão, ou a data em que a Administração Pública
Estadual notificou os militares que deverão promover a restituição.

Passa-se ao exame.

II. PARECER

A questão relativa à restituição de valores recebidos em excesso - acima do teto
remuneratório constitucional - e de boa-fé, sob o influxo da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no RE n. 606.358, com repercussão geral reconhecida e modulação de efeitos,
foi examinada no Parecer AGE n. 15.888, de 2017, cuja orientação é aqui ratificada.

Rememoremos o teor da tese de repercussão geral fixada no RE n. 606.358:

“Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do
art. 37, XI, da Constituição da República também os valores
percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº
41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público,
dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de
boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”.

A modulação de efeitos em julgamento de recurso extraordinário com repercussão
geral reconhecida objetiva resguardar a segurança jurídica, como no caso em que houve
mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, a fixação da data do
julgamento como delimitador temporal visou a mitigar os efeitos ex tunc do reconhecimento da
inconstitucionalidade de se excluírem as vantagens pessoais do cômputo para fim de definição
do teto constitucional.

Em outras palavras, para que os atingidos pela decisão do STF não tivessem que
devolver valores pretéritos que receberam com amparo em provimentos judiciais e tendo em
vista que o próprio STF criara expectativa legítima da estabilidade do recebimento da verba
com sua jurisprudência, ressalvou-se do dever de restituição as verbas percebidas - e
consideradas de boa-fé - , até a data em que se decidiu em sentido diverso do que vinha se
entendendo. Ou seja, a modulação temporal mitigou os efeitos do reconhecimento da
inconstitucionalidade, fixando a eficácia da decisão proferida no RE, a título de repercussão
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geral, a partir da data do julgamento, 18.12.2015.

Cumpre destacar que a decisão judicial é um ato jurídico e, como tal, tem aptidão
para gerar efeitos, o que se concretiza , de regra, com a sua publicação.

O Supremo Tribunal Federal tem assinalado que o termo inicial para eficácia de
decisão tomada pelo Plenário em ações de controle abstrato de constitucionalidade é a data
em que foi divulgada, no órgão oficial, a ata da sessão de julgamento. Entretanto, o caso diz
respeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.606.358, com repercussão
geral reconhecida e, reitere-se, modulação temporal dos efeitos, determinando, o STF, em
virtude da mudança de entendimento acerca da matéria, que estaria dispensada a restituição
dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015, que foi a
data em que ocorreu o julgamento público em plenário.

Com efeito, prevalece a data fixada como marco até quando se entendeu que os
valores vinham sendo percebidos de boa-fé, tendo em vista a expectativa criada nos
beneficiários de decisões judiciais.

Ademais, conforme consta da movimentação dos autos do processo n. 606.358, a
Ata n. 34, de 18.11.2015, foi divulgada no DJE 235 em 20.11.2015 (Disponível
em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3801073. Acesso em 28 dez 2017.)

A partir do julgamento, portanto, estabeleceu o STF o dever de restituição aos
cofres públicos, não havendo cogitar-se de qualquer condição para alterar essa data certa,
significando que a mudança jurisprudencial repercutiu diretamente na expectativa nutrida pelos
beneficiários das decisões judiciais até então favoráveis aos seus pleitos, afastando-se a
configuração de boa-fé objetiva.

O estabelecimento da data do julgamento como início da eficácia do conteúdo da
decisão com repercussão geral reconhecida visa exatamente a evitar dúvidas quanto ao
aspecto da boa-fé objetiva na percepção dos valores em excesso e a conferir tratamento
isonômico entre todos os servidores e militares, partes em ações, que venham a sofrer os
efeitos da decisão do STF proferida naquela RE n. 606.358. 

Portanto, entendemos que a data fixada pelo STF para início da eficácia do
conteúdo de sua decisão opera efeitos automáticos assim que o acórdão é publicado, 
independentemente de qualquer condição ou de ato administrativo posterior de notificação do
interessado.

 

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, opinamos pelo dever de restituição, pelos militares, dos
valores recebidos em excesso, nos termos do acórdão proferido no RE n. 606.358 e da tese de
repercussão geral fixada, a partir de 19.11.2015.

À consideração superior.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0142842 e o código CRC 126EBEE9.
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