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I - RELATÓRIO
 

1. Retorna à  Consultoria Jurídica o expediente que envolve ressarcimento
de dano material ao erário, por servidor público, em decorrência de percepção de
pagamento indevido de remuneração. 
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2. Originariamente, a questão comportou manifestação jurídica do
Núcleo de Assessoramento Jurídico - NAJ, veiculada na Nota Jurídica nº 1.812/2019,
e posterior envio ao Núcleo Central de Consultoria Jurídica, quando se
fez promoção (sei 3219886) para aquiescer com as conclusões e recomendações
nela postas e, afinal, acrescer:

 
Entretanto, no que se refere à necessidade de instauração de
processo administrativo prévio ao desconto em folha de
pagamento, pontuo que, tendo em vista a demissão do servidor
a bem do serviço público, ainda que por outro fato, observo que
o responsável pelo ressarcimento pronunciou-se, por e-mail,
acerca da notificação 001/2018, (controle sei 2515414),
afirmando discordar "em parte" dos valores a serem devolvidos.
Consta, ainda, e-mail da Gerência de Contabilidade, Orçamento
e Financeiro da UTRAMIG (controle sei n. 2520537) afirmando
que o interessado entrou em contato com a SPGF, por telefone,
e pediu a atualização dos valores.
Em sendo assim, tendo em vista os princípios da eficiência
administrativa e da economia processual, considerando que há
um processo administrativo montado, numerado, no corpo do
qual constam os registros indicados no parágrafo anterior, penso
que deve-se dar prosseguimento ao processo, chamando-o à
ordem para intimar o interessado a apresentar defesa,
querendo, manifestando-se sobre a situação que gerou o dever
de ressarcimento dos valores percebidos, bem como sobre o
próprio quantum devido e atualizado, no prazo legal, tudo de
conformidade com o Decreto Estadual n. 46.668/2014.
Com essas considerações, opinamos pela ratificação da
orientação contida na Nota Jurídica NAJ n. 1.812/2019.
 

3. Com o retorno do expediente à UTRAMIG, foram tomadas as
providências indicadas, conforme se vê da documentação acostada à árvore do
processo, bem como do relatório de todo o processado, constante na Nota Técnica
nº 35/UTRAMIG/RH/2019 (sei 7086890 - árvore IV), sobrevindo a decisão da
Presidente da UTRAMIG - Decisão 1/2019 (sei 7623737), notificando-se o servidor,
que interpôs recurso.
4. O recurso,no entanto, foi intempestivo. A notificação foi entregue ao
interessado no dia 24/09/2019 (AR- sei 7970136), vencendo-se no dia 04/10/2019
(sexta-feira), e postado nos correios no dia 07/10/2019, conforme certificação no
despacho 20 (sei 8148972). O prazo para interposição de recurso, de 10 (dez) dias,
foi consignado na notificação, cuja intempestividade gera o não conhecimento e a
consequente definitividade da decisão recorrida. 
5. Com a definitividade da decisão pelo exaurimento da via
administrativa, a indagação feita e objeto de análise jurídica, nesse momento, diz
respeito, exclusivamente, a “orientações sobre quais índices aplicar para
atualização do crédito estadual não tributário e a partir de quais eventos, em
interpretação ao Decreto nº 46.668/2014, que será base para criação do fluxo da
Utramig em relação a todos os PACEs”.
6. Para responder a essa indagação, exarou-se a Nota
Jurídica/UTRAMIG nº 59/2019, por meio da qual colocou-se o entendimento de que
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há aparente conflito entre o que dispõe a Lei Estadual nº 21.735/2015 e o Decreto
Estadual nº 46.668/2014.
7. Reenviado o expediente ao NAJ, foi lá despachado - Despacho AGE/NAJ
nº 039/2019 (sei - Despacho 42), colhendo-se a posição da SEPLAG, com
fundamento no art. 15 da Resolução AGE nº 26, de 23 de junho de 2017,  cujo
Ofício SEPLAG/DNPP nº. 179/2020 (sei11835668) é de teor seguinte:

 
Em resposta ao Ofício UTRAMIG/DPGF nº 37/2019, que solicita
manifestação quanto ao entendimento técnico e orientação
acerca do índice de correção monetária aplicável a débito
imputado a servidor público em sede de processo administrativo,
passamos a esclarecer:
No que diz respeito à atualização dos valores devidos ao Estado
por pagamentos de vencimentos ou vantagens indevidos ou a
maior, tendo em vista o princípio da especialidade, a
Superintendência Central de Administração de Pessoal orienta a
aplicação do art. 8º da Lei Estadual 10.363/1990.
Nesse sentido, orientamos as unidades responsáveis por
processos administrativos a realizar os respectivos acertos
mediante cálculo com base no valor do respectivo símbolo de
vencimento no mês em que se processar o acerto,
considerando-se cargo ocupado pelo servidor e seu respectivo
símbolo de vencimento, mês a mês, tomando-se por base o
período compreendido entre a vigência do benefício e o mês de
processamento de acerto.
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.
 

8. Com a manifestação da SEPLAG e retorno do expediente ao NAJ, esse
foi reenviado à Consultoria Jurídica (Memorando 82, sei 1483278) e a mim
distribuído.
9. Feito o relatório, passa-se ao exame.

 
II - PARECER

 
10. A consulta que ora retorna à Consultoria Jurídica visa a “orientações
sobre quais índices aplicar para atualização do crédito estadual não tributário e a
partir de quais eventos, em interpretação ao Decreto nº 46.668/2014, que será
base para criação do fluxo da Utramig em relação a todos os PACEs”.

 
i- Introdução

 
11. O objeto da consulta extrapola o caso concreto, que envolve
ressarcimento de valores ao PRONATEC (bolsa de estudos) e ao erário estadual,
por servidor (Agente Governamental) demitido após processo administrativo
disciplinar por fato diverso daquele que gerou a presente consulta. 
12. A resposta visa, então, a orientar a atuação administrativa, a partir de
então, no que se refere à atualização de valor para ressarcimento de dano ao
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erário decorrente de ação ou omissão de servidor público em sua relação de
sujeição com a Administração Pública,bem como os marcos de fixação dessa
atualização, o que demanda exame anterior sobre o fato gerador do dano.
13. Destacado, pois, o limite da resposta, visto que a matéria sobre
atualização de valores (correção monetária e juros) é muito complexa e regulada
por leis específicas, por regras do Código Civil Brasileiro e orientação
jurisprudencial.
14. Ademais, são diretrizes na matéria que devem orientar toda a análise
jurídica a ser empreendida neste parecer jurídico: (i)tratamento isonômico, de
modo que os mesmos critérios e/ou índices de correção monetária, visando à
recomposição do valor da moeda, sejam adotados tanto para o Estado-credor
como para o Estado-devedor de servidor público, na seara das relações funcionais
estatutárias; (ii) adoção do índice que melhor reflita a captação da inflação para o
período de apuração, havendo, no Estado, referências, que são a Tabela da
Corregedoria-Geral de Justiça e os juros de mora pela poupança até 2015, a partir
de quando está autorizada a incidência da Taxa SELIC, que inclui correção e juros
e não pode ser aplicada sobre valor corrigido, sob risco de bis in idem;
(iii) remanescendo a análise quanto à lei aplicável: Lei especial,  nº 10.363/90, ou
nº 21.735/2015, que abrange qualquer crédito não tributário, ressalvados os
tributários e decorrentes da atividade punitiva de infrações de natureza funcional
(art. 15), e Decreto nº 46.668/2014.

 
ii - O caso concreto

 
15. O ressarcimento ao PRONATEC (bolsa de estudo) foi feito, após
notificação, não estando, portanto, no aguardo de orientação jurídica.
16. A análise jurídica recairá, então, sobre a atualização do valor
da reparação do dano material ao Estado: valores a serem ressarcidos ao Estado,
em decorrência de irregularidade administrativa, apurada com observância do
devido processo legal e não consistente em uma punição disciplinar, mas de fato
subjacente a uma relação jurídica estatutária, qual seja, de acordo com o processo
administrativo que instrui o expediente, do não cumprimento da carga horária do
trabalho regular, devido à concomitância de recebimento de bolsa do PRONATEC.
17. Com efeito, deixa-se assentado que a questão aqui não se refere a 
valor pecuniário decorrente diretamente de uma sanção administrativa (multa, por
exemplo), a teor do disposto no art. 211 da Lei Estadual nº 869/1952, tratando-
se de responsabilização de ex-servidor público (demitido em 25 de outubro de
2018 por outro fato) que causou, diretamente, dano (patrimonial) ao erário e, em
contrapartida, com enriquecimento ilícito.
18. Não é demais rememorar, aqui, que, em relação à responsabilização
de servidor público, vige o princípio da independência e autonomia de instâncias -
administrativa, civil e penal -, de forma que uma mesma conduta pode gerar
responsabilidade em mais de uma dessas searas (arts. 208 e 273 da Lei 869/52).
19. Quanto ao dano, a legislação civil não o conceitua. Sua configuração,
para o fim de ser sancionado pelo ordenamento jurídico, exige um elemento de
fato (prejuízo) e um de direito (lesão jurídica), podendo ser conceituado como "a
lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial,
extrapatrimonial, individual ou metaindividual.” (ROSENVALD, Nelson; FARIAS,
Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de Direito Civil:
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Responsabilidade Civil. 4 ed. rev.atual.Salvador: Juspodivm, 2017, p. 241).
20. Pois bem.
21. A UTRAMIG tem como apurado e preenchido o pressuposto da má-fé
do servidor que, recebendo bolsa do PRONATEC, cumulou as atribuições de cargo
de coordenador adjunto jurídico daquela entidade, e, assim, não conseguiu
cumprir a carga horária exigida para o cargo, concomitantemente à dedicação ao
objeto da bolsa que recebia, cujo termo de concessão assinou, e do qual constava,
também, a carga horária relativa à bolsa (Notificação sei 2515362). Nessa ordem,
teve-se como presente, minimamente, a ciência do servidor quanto aos deveres
inerentes ao cargo lá ocupado, de natureza jurídica, e à respectiva carga horária a
ser cumprida. 
22. Esse dado da apuração [má-fé do servidor] é imprescindível ao
prosseguimento da análise, porque, em hipótese de percepção indevida de
vencimentos por servidor, de boa-fé, a jurisprudência é firme no sentido da não
devolução. A Consultoria Jurídica já se pronunciou acerca da questão da boa-fé nos
Pareceres AGE/NCCJ nºs 15.998/2018 e 16.012/18.
23. De outro lado, a CJ se pronunciou acerca de responsabilização de
servidor, com dever de ressarcimento, assentando, no Parecer nº 16.048/2018:

Sobre a questão da responsabilização do agente público, ratifica-
se o entendimento pela necessidade de apuração
individualizada, a fim de verificar se a conduta tida como
irregular configura ação ou omissão definida como infração
disciplinar pela Lei n. 869, de 1952,  ou se subsume a alguma
das hipóteses definidas como ato de improbidade administrativa,
nos termos da Lei n. 8.429, de 1992, para, então, em
procedimento próprio, apurar eventual responsabilidade e dever
de ressarcimento dos valores pagos indevidamente, observando-
se, em qualquer caso, "as recomendações constantes no
Parecer AGE nº 15.851 e na Nota Jurídica AGE nº 4.788 (anexo
ao Doc. SEI nº 89952), no que tange à prescritibilidade da ação
de ressarcimento de dano ao erário, seja em razão de ato de
infração disciplinar, seja em razão de ato de improbidade
administrativa", tendo em vista que a matéria é reconhecida
como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal  - RE
n° 636.886-AL e  RE 852.475-SP, respectivamente, além de
atentar-se, acrescento, para os termos do art. 28 da Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro, incluído pela Lei n.
13.655, de 2018, segundo o qual o agente público responderá
pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de
dolo ou erro grosseiro.

24. A partir da situação jurídica posta, a questão  a ser deslindada cinge-se
a (1) definir eventos e/ou termos iniciais de incidência de correção monetária e
juros de mora e (2) os respectivos índices de atualização em face da legislação
aplicável.

 
iii - Sobre a legislação de regência quanto à atualização dos valores

 
25. A dúvida que integra a consulta, no corpo da Nota Jurídica da
UTRAMIG, envolve aparente conflito entre a Lei nº 21.735/2015 e o Decreto nº
46.668/2014.
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26. Antes, contudo, tem-se que tomar em consideração a posição da
SEPLAG, órgão competente para normatizar e processar o pagamento de pessoal,
conforme Decreto Estadual nº 47.727/2019, que, em resposta (sei 11835668),
afirma  adotar, administrativamente, o art. 8º da Lei nº 10.363/80 para atualização
dos valores devidos ao Estado - restituição - por pagamentos de vencimentos ou
vantagens indevidos ou a maior, tendo em vista o princípio da especialidade. Eis o
seu teor:

Art. 8º – Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o
pagamento de valor apurado, a título de acerto de vencimento
ou vantagens, a favor do servidor, calculado com base no valor
do respectivo símbolo de vencimento no mês em que se
processar o acerto, desde que a omissão tenha sido da exclusiva
responsabilidade da administração.
§ 1º – Para o cumprimento do disposto neste artigo considerar-
se-á o cargo ocupado pelo servidor e seu respectivo símbolo de
vencimento, mês a mês, tomando-se por base o período
compreendido entre a vigência do benefício e o mês de
processamento de acerto, observado o disposto nos parágrafos
seguintes.
§ 2º – No caso em que mais de um cargo tiver sido exercido no
mesmo mês, considerar-se-á, para efeito do disposto no
parágrafo anterior, aquele ocupado pelo servidor no último dia
do referido mês.
§ 3º – No acerto relativo a benefício cuja vigência seja anterior a
1º de julho de 1990, a apuração do valor relativo ao período
correspondente será feita pelos valores originalmente atribuídos,
a cada mês, ao respectivo símbolo do vencimento.
§ 4º – O mesmo critério de acerto definido neste artigo e seus
parágrafos se aplica à reposição ou à restituição de valor devido
ao Estado pelo servidor, decorrente de pagamento a maior ou
indevido que lhe foi feito a título de vencimento ou vantagem.
(Parágrafo acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 11.114, de
16/6/1993.)(Destaques nossos)
 

27. Logo, a primeira questão a dirimir é qual a legislação que deverá
incidir para atualização de créditos dessa natureza: ressarcimento de danos ao
erário, causado diretamente por servidor público.
28. A Lei de 1990, aplicada pela SEPLAG/MG, disciplina, na cabeça do art.
8º, acerto a favor do servidor, a título de vencimento ou vantagens, "desde que a
omissão tenha sido da exclusiva responsabilidade da administração", autorizando
que o faça com base no valor do respectivo símbolo de vencimento no mês em
que se processar o acerto. O § 4º autoriza que o mesmo critério seja adotado
para casos de pagamentos indevidos ou a maior a servidores públicos, com o
dever de reposição ou restituição ao Estado.
29. O modo de se fazer o acerto decorre do fato de se tratar de uma lei
que trouxe, em seus Anexos I a IX, ajustes aos novos símbolos e níveis de
vencimento das classes de cargos, de quadros e carreiras do pessoal civil do Poder
Executivo (art. 1º) em um período de inflação galopante no Brasil, que durou entre
a década de 1980 e 1990, com seu ápice em março de 1990, vindo a ser
controlada em 1994, com o Plano Real e, juntamente com este, a Moeda Real. 
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30. Assim, toda a lógica do art. 8º da Lei nº 10.363/90, para acerto de
vencimento ou vantagens, a favor de servidor, se baseia no símbolo de
vencimento no mês em que se processar o acerto, em caso de omissão de
exclusiva responsabilidade da administração, de modo a não admitir prejuízo ao
servidor, porque o símbolo de um mês teria valor muito superior ao do mês
anterior, em razão da hiperinflação. Nesse contexto hiperinflacionário, esse foi o
critério de correção monetária previsto pelo legislador para manter o poder
aquisitivo da remuneração do servidor, inclusive com a determinação, nos
parágrafos, da tomada do símbolo de vencimento, mês a mês. Tanto assim que,
no ano de 1993, outra lei dispôs sobre a recomposição salarial, Lei nº 11.114, de
16/06/93, acrescendo o § 4º ao art. 8º, conferindo tratamento isonômico:
Estado/devedor - Estado/credor.
31. Ocorre que distinções têm de ser feitas, antes mesmo de verificar a
aplicabilidade da regra do § 4º a situações atuais de reposição ou restituição.
32. Primeiro: O artigo 8º se aplicará em situações de omissão exclusiva
da Administração no acerto em favor do servidor. Nesse sentido, há parecer da
AGE, de nº 14.828, de fevereiro de 2008, concluindo, com fundamento no princípio
da legalidade e na jurisprudência em vigor, por afirmar-se "que a base de
cálculo para o pagamento do acerto de férias-prêmio devido pela
Administração Pública ao servidor público, se decorrer de omissão desta,
considerará o valor do respectivo símbolo de vencimento no mês em que
se processar o acerto."
33.  Veja-se que a orientação nesse Parecer é de utilizar o símbolo do
vencimento no mês em que se processar o acerto como base de cálculo, não
tratando da correção monetária e juros. 
34. Em breve pesquisa no sítio eletrônico do TJMG, identifica-se um julgado
recente, em que é feita distinção entre base de cálculo e a correção e juros sobre
as parcelas pagas com atraso:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR
PÚBLICO - PARCELAS PAGAS COM ATRASO - ART. 8º DA LEI
ESTADUAL 10.363/90 - PREVISÃO DA BASE DE CÁLCULO - JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVIDOS - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EXACERBADA - REDUÇÃO -
POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O disposto no art. 8º da Lei Estadual 10.363/90 não exime do
Estado de Minas Gerais do pagamento dos juros e da
correção monetária incidentes sobre as parcelas pagas
com atraso, mas apenas prevê a base de cálculo do
suposto valor a ser apurado a título de acerto ou
vantagens do servidor, no caso de omissão da
administração no pagamento.
2. Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública
devem ser fixados em âncora nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC,
devendo ser minorados em caso de arbitramento exacerbado.  
(TJMG -  Apelação Cível  1.0024.10.090504-1/001, Relator(a):
Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
12/05/2015, publicação da súmula em 18/05/2015)
 

35. Fundamenta o Relator deste julgado, o Des. Afrânio Vilela, acerca d a
aplicação do art. 8º da Lei Estadual 10.363/90, entendendo que, da "leitura do
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dispositivo em comento não se apura que o Estado de Minas Gerais está
autorizado a suprimir o pagamento dos juros e da correção monetária das
parcelas devidas aos servidores, porque quitadas em atraso, mas apenas prevê
que a base de cálculo destas, em caso de omissão do pagador, deverá ser 'o do
respectivo símbolo de vencimento no mês em que se processar o acerto' ".
36. Assim, prossegue ele, "extrai-se da norma apenas qual a base de
cálculo do suposto valor a ser apurado a título de acerto ou vantagens do servidor,
no caso de omissão da administração no pagamento, não eximindo o Estado de
Minas Gerais do pagamento de juros e correção monetária." E continua
fundamentando no sentido de que a atualização monetária evita a perda do poder
aquisitivo da moeda, bem como o indevido enriquecimento do devedor.
37. Além disso, considerou-se que o acerto em relação ao recebimento
dos adicionais por tempo de serviço - discutido naquele caso - era referente ao
período de agosto a dezembro de 2000, mas a diferença somente foi quitada no
final de 2007. Razão pela qual, com fundamento na Súmula 682 do STF e nos arts.
394, 395 e 389 do Código Civil, decidiu, confirmando a sentença, pelo direito do
autor ao acréscimo de correção monetária desde a data em que as parcelas eram
devidas, acrescida de juros de mora desde a citação.
38. Na mesma esteira, primeiramente considerando a base de cálculo
para, depois, decidir sobre a correção:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR ESTADUAL
APOSENTADO - FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS CONVERTIDAS
EM PECÚNIA - PAGAMENTO DEVIDO - BASE DE CÁLCULO -
REMUNERAÇÃO VIGENTE NO DIA DO PAGAMENTO - ART. 8º DA
LEI Nº 10.363/90.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001, em
sede de repercussão, entendeu que é devida a conversão de
férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que
não mais delas puder usufruir, em virtude da vedação ao
enriquecimento sem causa da Administração Pública. Nos
termos do art. 8º da Lei nº 10.363/90, o Poder Executivo fica
autorizado a efetuar pagamento de vencimentos e vantagens
em atraso considerando o mês de vencimento em que se
realizar o acerto, quando a omissão for de responsabilidade da
Administração.  (TJMG -  Ap Cível/Rem Necessária
 1.0000.20.073344-2/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi
Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2020,
publicação da súmula em 10/07/2020)
 

39. Está fundamentado no corpo do acórdão deste último julgado:
 
O art. 8º da Lei 10.363/90 estabelece que o Poder Executivo fica
autorizado a efetuar pagamento de vencimentos e vantagens
em atraso considerando o mês de vencimento em que se
realizar o acerto, quando a omissão for de responsabilidade da
Administração.

Assim, analisando o dispositivo citado e tendo em vista que o
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pagamento da indenização pelo não gozo das férias-prêmio
ainda não foi realizado, apesar de a servidora já ter se
aposentado há mais de cinco anos, referido valor deve ser
calculado com base na remuneração vigente na data do efetivo
pagamento.

No tocante à atualização monetária(...) Desta feita, quanto à
correção monetária, deverá incidir os índices do IPCA-E, desde o
não pagamento - nos termos de recente decisão do STF sobre a
questão, nos autos dos Embargos de Declaração opostos no RE
nº 870.947.

Quanto aos juros de mora, incidirão a partir da citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/09.
 

40. A Advocacia-Geral do Estado, para hipótese de pagamento de verbas
indenizatórias à PMMG, fez distinção para concluir da seguinte forma, no bojo
do Parecer nº 15.991, de maio de 2018:

 
Ementa:  DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO. REMUNERAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. DIÁRIAS E
AJUDA DE CUSTO. LEI N. 5.301/69 E LEI DELEGADA N. 37/89.
PAGAMENTO COM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. 
PRECEDENTES. MERA RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO
DA MOEDA, INDEPENDENTE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. LEI
ESTADUAL N. 10.363, DE 1990. NÃO INCIDÊNCIA. ADOÇÃO DA
TABELA DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ART. 50, § 2º,
DO DECRETO N.  46.668, de 2014. 
Opinamos pela incidência de correção monetária mensal sobre
as verbas de natureza indenizatória, consistentes em diárias de
viagem ou ajuda de custo, devidas a Policiais Militares do Estado,
na forma da Lei n. 5.301, de 1969, e da Lei Delegada n. 37, de
1989, quando pagas com atraso, desde a data em que deveria
ter sido feito o pagamento, utilizando-se a Tabela de atualização
monetária da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais, ficando superada a orientação contida no Parecer AGE n.
12.846, de 2002.
 

41. No corpo deste Parecer nº 15.991/2018 asseverou-se:
 
Por outro lado, parece-nos não ser o caso de fazer incidir a regra
da Lei Estadual n. 10.363, de 1990, porque não estamos a cuidar
de acerto de vencimento ou vantagens, como preceitua o art. 8º
de referida lei. Como se trata de uma verba indenizatória de
valor certo, correspondente a um dia de vencimento e o intuito é
assegurar a efetiva recomposição do valor da moeda, o
atingimento dessa finalidade se dará mediante a aplicação de
índice de atualização sobre o valor devido, em atraso, que reflita
a variação de preços no período.
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O dever de atualização de parcelas pagas em atraso a servidor,
pela Administração Pública, é reconhecido de forma pacífica
pela jurisprudência, sempre ressaltando a desnecessidade de
haver previsão legal por não se tratar de um plus, mas de se
evitar um minus.
Para condenações do Estado, o índice adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, quando se tratar de servidor,  é o IPCA-e,
conforme decisão no Recurso Especial, julgado sob o rito dos
repetitivos, Tema n. 905, REsp 1495146, item 3.1.1. da ementa
(Disponível
em https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?
num_registro=201402759220&dt_publicacao=02/03/2018),
advertindo que não se pode fixar de forma apriorística
determinado índice. Vai depender de qual está melhor refletindo
a inflação. Essa decisão do STJ está em conformidade com a
orientação do Supremo Tribunal Federal, fixado em Recurso
Extraordinário com repercussão geral reconhecida - RE N.
870.947 (Disponível
em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?
docTP=TP&docID=14080728).
Contudo, o objeto de exame aqui é a incidência de correção
monetária para pagamento de verba indenizatória em atraso,
administrativamente. Logo, não se aplicam diretamente as
decisões dos tribunais superiores, até porque ela não vinculam a
Administração Pública. Ademais, a "escolha" do IPCA-e pelos
Tribunais Superiores não inquina outros índices de
inconstitucionalidade. O importante é que o índice de atualização
monetária seja apto a "capturar a variação de preços da
economia", já que a correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação, como se
posicionou o Supremo Tribunal Federal no citado RE n. 870.947.
(Conferir ementa do julgado. Disponível em
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?
docTP=TP&docID=14080728>).
Dada a finalidade da correção monetária, ela é exigível,
independentemente de previsão legal, em hipótese de atraso de
pagamento de verba indenizatória de modo a evitar perda
inflacionária,  observando-se, para a hipótese de pagamento na
via administrativa, o índice oficial no Estado, que é o da Tabela
da Corregedoria-Geral de Justiça, cujo fator de atualização se
baseia na variação de ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-r/INPC, sendo este
o índice adotado para correção de créditos não-tributários do
Estado, conforme art. 50, § 2º, do Decreto n.  46.668, de 2014,
assegurando-se, portanto, o tratamento isonômico, ou seja, o
mesmo índice que atualiza créditos não tributários do Estado é o
adotado para atualizar valores em atraso relativos a verbas
indenizatórias pagas à  PMMG.
 

42. Além do mais, convém atentar para que, à época da edição da lei (de
1990), não se tinha a dimensão atual em relação ao devido processo prévio
(Súmula Administrativa nº 20), nem  tampouco a discussão e posição
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jurisprudencial no que se refere à questão da boa-fé do servidor. Nesse
contexto, a regra do § 4º do art. 8º se torna muito restrita, valendo a pena
ressaltar, inclusive, para o que virá a ser decidido em sede de recurso
representativo de controvérsia (Tema 531) e, mais recentemente:

 
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO
TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA
ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR
SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO
OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4º, DO CPC/2015 E
ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE
ORDEM ACOLHIDA.
1. A questão da impossibilidade de devolução de valores
recebidos por servidor público, quando a Administração
interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo
STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual
se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública
interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento
indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os
valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que
ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público"
(REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, DJe 19/10/2012).
2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em
precedentes firmadas pelas Turmas que compõem a Primeira
Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as
hipóteses previstas no Tema 531 do STJ.
3. O art. 927, § 4º, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do
RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016,
permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva.
4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese
repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a
fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não,
a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo
servidor público quando pagos indevidamente por erro
operacional da Administração Pública."
5. Questão de ordem acolhida.
(QO no REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 02/05/2019)
 

43. Logo, estamos concluindo que o § 4º do art. 8º da Lei nº 10.363/90
somente tem aplicação em situação de reposição ou restituição de valor devido ao
Estado pelo servidor, decorrente de pagamento a maior ou indevido que lhe
foi feito a título de vencimento ou vantagem por erro operacional, até
que o STJ defina esse aspecto, visto que está fixado que a percepção de boa-
fé não gera o dever de devolução e sem prejuízo de correção monetária e juros,
conforme o caso concreto.
44. Para situações de irregularidades ou ilicitudes que gerem dano - e esse
é o motivo da presente consulta - , como fato desencadeador da responsabilidade
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de reparar, tem-se, no Estado, as regras da Lei Estadual nº 21.735/2015 e do
Decreto nº 46.668/2014, que não se aplicam à atividade punitiva de
infrações de natureza funcional, nos termos dos seus arts. 15 e 52,
respectivamente, mas regulam as formas de correção de créditos de natureza não
tributária,  descritos no art. 39, § 2º, da Lei Federal nº 4.320/64, nos arts. 5º e 50,
respectivamente. 

 
iv - Fundamento para a atualização de crédito público e a

constitucionalidade de critério e/ou índice adotado
 

45. Ainda antes da análise sobre se haveria aparente conflito entre regra
da Lei nº 21.735/2015 e o Decreto nº 46.668/2014, como suscitado na Nota
Jurídica/UTRAMIG nº 59/2019, reavivam-se algumas diretivas a serem observadas
de forma precedente à própria definição do valor da reparação do dano.
46. Primeira: o respeito ao devido processo legal. Súmula
administrativa/AGE nº 20, de 2013: A Administração Pública Estadual deve
observar o devido processo legal, pautado pelo contraditório e pela ampla defesa,
para proceder à revisão de vencimentos, proventos e pensões e, quando for o
caso, ao desconto em folha de pagamento de servidor público ou pensionista, para
fins de ressarcimento ao erário.
47. Segunda: a jurisprudência é firme no sentido de que vencimentos
percebidos de boa-fé por servidor público não devem ser repostos, conforme
reconhecido nos Pareceres AGE/NCCJ nºs. 15.998 e 16.012/2018.
48. Terceira: sobre acerto de valores de servidor para com o erário, por
percepção indevida de remuneração, acima do teto, a Consultoria Jurídica se
manifestou  para cumprimento, administrativamente, dos efeitos abrangentes de
provimento jurisdicional, mediante tese fixada em repercussão geral (Parecer nº
15.888/2017), pela aplicação da Lei nº 10.363/90, com temperamentos, na esteira
do disposto em seu art. 8º, § 1º [entenda-se: fato jurídico distinto do que aqui se
examina], fazendo cortes por períodos, de modo que, a partir do valor da
remuneração em determinado interregno deveria ser feita a correção monetária
pela Tabela da Corregedoria de Justiça, evitando-se prejuízo ao erário, e, de outro
lado, também ao servidor, mantendo-se o poder aquisitivo da moeda. Isto é,
orientou-se pela aplicação da lei conjugada com a correção pela Tabela da
Corregedoria, ajustando o valor do ressarcimento à consideração de eventuais
reajustes concedidos no período objeto dos cálculos, nos mesmos moldes que
ressai das decisões do TJMG, citadas acima.
49. 3.1.  Ao Parecer AGE/NCCJ Nº 15.888/2017, seguiu-se a Nota Jurídica
AGE/NCCJ nº 4.919/2017, ratificando as orientações do parecer e opinando pela
incidência da correção monetária pela Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça por
todo o período, isto é, até que fossem efetivamente ressarcidos os valores
percebidos acima do teto remuneratório, a partir de 2015, como determinado pelo
Supremo Tribunal Federal. 
50. Quarta: Há lei em vigor no Estado, desde o ano de 2015, dispondo
sobre o processo de constituição de crédito estadual não tributário, referido no §
2º do art. 39, da Lei nº 4.320/64 - que inclui, entre os créditos descritos,
"indenizações, reposições, restituições", bem como sobre os critérios para sua
atualização (arts. 1º e 5º da Lei Estadual nº 21.735/2015), e o Decreto nº
46.668/2014, que dispõe sobre o processo para constituição de créditos públicos
dessa natureza.
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51. Com a edição da lei, em 2015, supriu-se a exigência de lei no âmbito
estadual com a previsão de incidência da Taxa SELIC, conforme recurso repetitivo
julgado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART.
535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e
de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos
em atraso, diante da existência de Lei Estadual que
determina a adoção dos mesmos critérios adotados na
correção dos débitos fiscais federais. (Precedentes: AgRg
no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009; REsp 803.059/MG, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/06/2009, DJe 24/06/2009; REsp 1098029/SP, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe
29/06/2009; AgRg no Ag 1107556/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009,
DJe 01/07/2009; AgRg no Ag 961.746/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe
21/08/2009)
3. Raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico,
porquanto a Fazenda restaria obrigada a reembolsar os
contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no desembolso,
os cidadãos exonerar-se-iam desse critério, gerando
desequilíbrio nas receitas fazendárias.
(...)
9. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 879.844/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 11/11/2009, DJe 25/11/2009)
 

52. Quinta: Quanto aos índices, a diretriz é:  não é possível fixar-se,
aprioristicamente, índice de correção monetária, conforme decisão em sede
de recurso especial repetitivo do STJ (REsp 1492221, Tema repetitivo nº 905,
Primeira Seção, Relator Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20/03/2008, aliada à
decisão do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, no RE
nº 870.947, que parte, do mesmo modo, desse entendimento).
53. 5.1. É que a legitimidade do fator de correção monetária atrela-se à
sua capacidade de captar, realisticamente, o fenômeno inflacionário, cujos índices
referenciais são o INPC e o IPCA-e, de acordo com o interregno e tomados como
referência pela jurisprudência dos tribunais superiores pátrios.
54. 5.2.No mesmo julgamento do recurso repetitivo citado, o STJ
estabeleceu orientações sobre índices e respectivos períodos temporais,
e especificou os índices para grupos de matérias de direito
administrativo. Para as condenações judiciais de natureza administrativa
em geral e referentes a servidores e empregados públicos, fixou, conforme
parte da ementa do julgado:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. 
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As  condenações  judiciais  de  natureza  administrativa  em 
geral, sujeitam-se  aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora  de  0,5%  ao  mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos  no 
Manual  de  Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior  à  vigência  do  CC/2002  e  anterior  à 
vigência da Lei 11.960/2009:  juros  de  mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação  com  qualquer  outro  índice; 
(c)  período  posterior  à vigência  da  Lei  11.960/2009:  juros 
de  mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1  As  condenações  judiciais  referentes  a  servidores  e 
empregados públicos,  sujeitam-se  aos  seguintes encargos: 
(a) até julho/2001: juros   de   mora:  1%  ao  mês  (capitalização 
simples);  correção monetária:  índices  previstos  no  Manual 
de  Cálculos  da Justiça Federal, [para o âmbito estadual - pontuo
eu - índices da Corregedoria] com  destaque  para  a  incidência 
do  IPCA-E a partir de janeiro/2001;  
(b)  agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 
correção  monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de  mora:  remuneração  oficial 
da  caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
 

55. 5.3.Portanto,  a premissa para a feitura de cálculos de atualização
monetária é no sentido de adotar o índice que melhor reflita a captação da
inflação para o período de apuração, havendo, no Estado, referências, que são a
Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça e os juros de mora pela poupança até
2015, a partir de quando está autorizada a incidência da Taxa SELIC, que inclui
correção e juros e não pode ser aplicada sobre valor corrigido, sob risco de bis in
idem. A respeito, em situação similar, Parecer AGE Nº 16.046/2018.
56. 5.4. A Lei Estadual nº 21.735/2015 e Decreto nº 46.668/2014 somente
excetuam de sua incidência a atividade punitiva de infrações de natureza
funcional, querendo preservar regras específicas de procedimento, bem como
sobre prescrição e decadência, por exemplo, que são específicas do regime
disciplinar dos servidores públicos, [inclusive objeto de divergências
jurisprudenciais, conforme se colhe dos Pareceres AGE/NCCJ nºs 15.917/2017 e nº
16.114, de agosto de 2019]. 
57. 5.5. Gize-se, ainda, orientação da Consultoria Jurídica sobre sanção
diversa da demissão, com posição sobre descontos em folha, nos termos da Lei
19.490/2011 e Decreto n. 46.723/2013: Parecer AGE/NCCJ nº 15.732/2016, o que
não se apresenta no caso sob exame, que a demissão foi publicada em outubro de
2018, o que exige a aplicação da Lei nº 21.735/2015.
58. Não é demais ressaltar, também, que os juros moratórios têm por
finalidade a efetiva recomposição do patrimônio de eventual credor, em função da
mora perpetrada por aquele que se encontra na qualidade de devedor. Por esta
razão, a sua incidência é implícita e não depende de pedido expresso ou de prova
do prejuízo, conforme se depreende do art. 407 do Código Civil, perfeitamente
aplicável à hipótese, em virtude da característica obrigacional do dever de reparar
o dano, conforme se posiciona o STJ. E, ainda:
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL DO ESTADO. FALTA PARCIAL
DE PREQUESTIONAMENTO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC.
(...)
 3. O ressarcimento do dano, previsto na Lei de Improbidade
Administrativa, insere-se no contexto da responsabilidade civil
extracontratual por ato ilícito. Assim, a correção monetária e os
juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data
do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 e
54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.
(...)
(REsp 1765055/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 23/04/2019)
 

59. Sexta: quanto à definição dos eventos a partir de quando se
computarão correção monetária e juros, e aqui respondendo à indagação
específica da consulta, em hipótese de ressarcimento de danos na via judicial, o
Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria:

Súmula 43/STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data do efeito prejuízo.
Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual [danos
materiais] [correspondência com os arts. 186 e 927 do Código
Civil Brasileiro]. Em 2008, o mesmo STJ fez distinção em relação
ao dano moral, com a edição da Súmula nº 362.

60. 6.1. O TCE/MG, por meio da Resolução nº 13, de 2013, dispõe:
Art. 3º Serão aplicados os fatores de atualização monetária
utilizados pelo Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais na
atualização de multas imputadas ou de restituições ao erário
determinadas pelo Tribunal de Contas.
Parágrafo único. A aplicação dos fatores de atualização
monetária terá como termo inicial:
I – na hipótese de multa, a data do trânsito em julgado da
decisão; e
II – na hipótese de restituição ao erário, a data de
ocorrência do fato gerador, ou, na impossibilidade de se
identificá-la, a data da ciência do fato. (Negritei)

61. O mesmo TCE/MG, por meio da Instrução Normativa nº 03/2018,
alterou  o § 2º do art. 18 e o art. 25, ambos da Instrução Normativa nº 03, de 27
de fevereiro de 2013, que “dispõe sobre os procedimentos da tomada de contas
especial no âmbito dos órgãos e entidades das Administrações Diretas e Indiretas,
estaduais e municipais, e dá outras providências”, estabelecendo:

Art. 1º – O § 2º do art. 18 da Instrução Normativa nº 03, de 27 de
fevereiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18 – (...)
§ 2º O encaminhamento do demonstrativo não exime a
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autoridade administrativa de adotar outras medidas
administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico
pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com
vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive
o protesto, se for o caso.”
Art. 2º – O art. 25 da Instrução Normativa nº 03, de 2013, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 25 – Os débitos apurados serão atualizados e acrescidos de
encargos legais com base nos índices convencionados ou
adotados pela legislação específica, observado o que se
segue:
I – no caso de omissão no dever de prestar contas ou de as
contas apresentadas não comprovarem a regular aplicação dos
recursos, a atualização monetária e os juros moratórios incidirão
a partir da data do crédito na conta bancária específica, quando
conhecida, ou da data do repasse dos recursos, exceto nas
ocorrências previstas no inciso II deste artigo;
II – quando houver impugnação de despesas específicas e os
recursos tiverem sido aplicados no mercado financeiro ou
quando caracterizada responsabilidade de terceiro, a atualização
monetária e os juros moratórios incidirão a partir da data do
pagamento;
III – nos demais casos, a atualização monetária e os juros
moratórios incidirão a partir da data do evento, quando
conhecida, ou da data de ciência do fato pela
administração.”
Art. 3º – Estarão sujeitas à regra do art. 2º as tomadas de contas
especiais instauradas, mas não encaminhadas a este Tribunal,
antes da publicação desta Instrução Normativa. (Destaquei)

 
62. Em recente decisão para situação similar, decidiu o mesmo TCE/MG:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 1031572
Procedência: Secretaria de Estado de Educação
Responsável: I.M.L.M. 
MPTC: Sara Meinberg
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO VICTOR MEYER
EMENTA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SECRETARIA DE
ESTADO. CUSTEIO DE ESTUDO. MESTRADO PROFISSIONAL.
TERMO DE RESPONSABILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO PARCIAL. CONTAS JULGADAS IRREGULARES.
DANO AO ERÁRIO. REEMBOLSO. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS. SELIC. FATOR DE CORREÇÃO DO TJMG.
1. O cumprimento parcial de obrigação assumida em razão de
termo de responsabilidade firmado para o custeio de estudo
gera o dever de restituir ao erário a quantia desembolsada para
realização do curso, proporcional ao período faltante de
contraprestação.
2. Nos termos do art. 3º da Resolução 13/2013, a atualização
monetária de multas ou restituições ao erário, imputadas pelo
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Tribunal de Contas, será calculada com base nos índices
utilizados pelo Poder Judiciário do Estado de Minas
Gerais.
3. Quando, além da atualização monetária, houver
incidência de juros, estes serão calculados considerando-
se os índices convencionados ou adotados pela legislação
específica, nos termos do art. 25 da Instrução Normativa
3/2013, ou, quando inexistentes ou não conhecidos,
mediante aplicação exclusivamente da taxa Selic, nos
termos do art. 406 do Código Civil.
Segunda Câmara 26ª Sessão Ordinária – 5/9/2019 (Destacado
por mim) Conferir, ao final, (1)

63. O  Tribunal de Contas da União, ao seu turno, tem fixado, para a
quantificação do dano em tomada de contas especial, no art. 9º da Instrução
Normativa nº 71, de 28 de novembro de 2012:

Art. 9º A atualização monetária e os juros moratórios incidentes
sobre o valor do débito devem ser calculados segundo o
prescrito na legislação vigente, a partir (NR)(todo o
art.)(Instrução Normativa nº76, de 23/11/2016, DOU de
12/12/2016):
I - da data do crédito na conta bancária específica, quando
conhecida,ou da data do repasse dos recursos - no caso de
omissão no dever de prestar contas ou de as contas
apresentadas não comprovarem a regular aplicação dos
recursos, exceto nas ocorrências previstas no inciso II deste
artigo;
II - da data do pagamento - quando houver impugnação de
despesas específicas e os recursos tiverem sido aplicados no
mercado financeiro ou quando caracterizada responsabilidade
de terceiro.
III - da data do evento, quando conhecida, ou da data de
ciência do fato pela administração - nos demais casos. (
Destaquei).
 

64. Sobre sistema de atualização de débito do TCU, em termos gerais: 
 
Sistema Atualização de Débito
O Tribunal de Contas da União adota, para fins de atualização de
débitos em que haja incidência de juros de mora, a Taxa Selic -
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Esse
entendimento está firmado por meio do Acórdão nº 1.603 - TCU
- Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão
nº 1.247/2012 - TCU - Plenário, de 23/05/2012.
Débitos anteriores a 31/07/2011 devem ser atualizados
monetariamente  até essa data pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, acrescido dos juros simples de mora
de 1% ao mês. A partir de 01/08/2011, todos os débitos devem
ser atualizados exclusivamente com base na taxa Selic. O
histórico da taxa Selic pode ser consultado  na página do Banco
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Central.
O sistema possibilita atualização monetária de débitos em
conformidade com as duas sistemáticas de cálculo a ainda
agrega rapidez e eficiência à atividade de controle. Em uma
única tela, é possível realizar todas as operações necessárias,
salvar os dados ou recuperar as informações para nova
atualização, bem como gerar os demonstrativos em vários
formatos.
Em 29 de novembro de 2013 o sistema foi aprimorado para
melhor compatibilizá-lo com a metodologia adotada pelos
demais órgãos da Administração Pública Federal. Nesse sentido,
passou a utilizar a taxa Selic mensal em substituição à taxa Selic
diária.
https://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-debito/
 

65. O Decreto Estadual nº 46.830/2015 estabelece o regulamento do
Processo Administrativo de Constituição do Crédito Estadual não Tributário
decorrente de dano ao erário apurado em prestação de contas de
transferências de recursos financeiros mediante parcerias – PACE -
Parcerias –, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo, com regras sobre correção, prevendo a aplicação da SELIC.

 
v - Sobre o aparente conflito entre o art. 5º da Lei nº 21.735/2015 e o

Decreto nº 46.668/2014, levantado na Nota Jurídica/ UTRAMIG nº 59/2019
 

66. O § 1º do art. 5º da Lei nº 21.735/2015 prevê a incidência da Taxa
SELIC - que é composta por correção monetária + juros, a partir do dia em que o
débito deveria ter sido pago até o dia anterior ao de seu efetivo pagamento,
respeitando-se os índices legais fixados ou pactuados para o período anterior à
publicação desta lei. Do citado parágrafo decorrem dois preceitos:

1º) a aplicação da lei somente a partir de sua vigência,
afastando-se a retroatividade. Por isso, a oração: respeitando-se
os índices legais fixados ou pactuados para o período anterior à
publicação desta lei.
2º) a Taxa SELIC é composta de correção + juros. Logo, sua
incidência pressupõe mora, para cuja configuração exige-se o
não pagamento "ao tempo, lugar e forma que a lei ou a
convenção estabelecer" (art. 394 do Código Civil). Daí a previsão
do § 1º, de incidência da SELIC  a partir do dia em que o débito
deveria ter sido pago até o dia anterior ao de seu efetivo
pagamento.

67. Ao seu turno, o Decreto Estadual nº 46.668/2014 - que deveria ter sido
publicado posteriormente à lei, regulamentando-a, mas o foi antes - trouxe, no art.
50, § 1º, uma regra geral, à consideração da definitividade - na seara
administrativa - do crédito a ser cobrado, cuja disposição atentou para o fato da
necessária constituição do crédito não tributário previamente à sua exigência.
68. Com efeito, a disposição do art. 50 do Decreto se compatibiliza com os
preceitos do art. 5º da Lei nº 21.735/2015, no sentido de que o § 1º do art. 5º da
lei traz previsão direta quanto ao termo inicial da incidência de juros + correção,
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pela SELIC, que coincide com o dia do inadimplemento, ao passo que, sob a ótica
da definitividade do crédito, como há vários créditos de natureza não tributária, a
mora dependerá da sua exigibilidade mais a data em que deve ser efetuado o
pagamento, a depender da efetiva notificação do devedor.
69. Em outras palavras, "o dia em que o débito deveria ter sido pago",
como previsto na lei, pressupõe a exigibilidade que, por sua vez, depende da
constituição mediante o devido processo legal.
70. Ilustrativamente, para tentar dirimir algumas dúvidas que permeavam
a aplicação do Decreto no tocante a valores decorrentes de sanções
administrativas advindas do exercício do "poder de polícia" ou da atuação do
Estado Ordenador, por meio da Nota Orientadora nº 4.292/2015 - e a matéria
fora sempre objeto de muitas indagações -  explicitaram-se vários aspectos, entre
eles a posição do STJ quanto ao princípio da actio nata.  A lesão ao direito, para
fim de determinação do termo inicial da fluência do prazo prescricional, que

coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito,
consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de
cobrança somente tem início com o vencimento do crédito
sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado
infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo
administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo
prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente
constituído e simplesmente não pode ser cobrado. (Acórdão
sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008. REsp
1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010)

71. O mesmo raciocínio, resguardadas as devidas peculiaridades das
matérias, pode ser feito para determinar a mora para fins de incidência da Taxa
SELIC (correção mais juros), ou seja, o dia em que o débito deveria ser pago e
desde que já devidamente constituído (exigível). Assim, tem-se a harmonização e
complementaridade do art. 50 do Decreto nº 46.668/2014 com o preceito do art.
5º da Lei nº 21.735/2015.

 
III - CONCLUSÃO:

 
72. A partir da fundamentação fincada na legislação e na jurisprudência
que permeiam a matéria; e
73. atentando-se para a existência e distinção em relação a regramentos
específicos para punições disciplinares e o respectivo PAD - Processo
Administrativo Disciplinar, bem como, de outro lado, que há regras sobre apuração
e reparação de dano ao erário, envolvendo, por exemplo, aqueles descritos no
Decreto Estadual nº 46.830/2015;
74. partindo-se, na presente manifestação, de irregularidade ou ilicitude
da qual decorreu enriquecimento ilícito de servidor público em sua relação
administrativa de especial  sujeição a Administração Estadual, não sendo
olvidadas posições doutrinárias e jurisprudenciais específicas no tocante a atos de
improbidade administrativa, com as responsabilidades daí decorrentes;
75. caminhando nesse rumo, de situação de dano direto ao erário,
causado por servidor público; não se tratando, pois, de responsabilidade
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em regresso, na forma prevista no art. 37, § 6º, da Constituição da República de
1988,  pontua-se:
76. A Lei Estadual nº 10.363/90 tem precedência em matéria de
acerto/restituição de valores por servidor público estadual, nas hipóteses
específicas nela mencionada, isto é, em caso de omissão de exclusiva
responsabilidade da Administração e/ou, respectivamente, de reposição ou
restituição de valor devido ao Estado, decorrente de pagamento a maior ou
indevido a título de vencimento ou vantagem, inclusive com a possibilidade de
desconto em folha de pagamento, desde que respeitado o prévio processo legal,
com fundamento na Lei Estadual nº 14.184/02 e Resolução SEPLAG/MG nº
37/2005.
77. A regra do § 4º do art. 8º da Lei nº 10.363/90 incide restritamente a
situações de comprovada má-fé em processo administrativo próprio, sobejando,
atualmente, hipótese de pagamento indevido por erro operacional até que
sobrevenha decisão no STJ no recurso representativo de controvérsia já afetado e
sem prejuízo da incidência de correção monetária e juros, a ser avaliado em
concreto.
78. Em se tratando de punição disciplinar diversa da de demissão, aplicada
após o devido processo administrativo, conforme a Lei nº 869/52 e a Súmula
Administrativa/AGE nº 20/2013, de cujo ato irregular ou ilícito decorra, como efeito
anexo, dano material ao erário, o cumprimento dessa obrigação pecuniária deverá
ser objeto de processo próprio para apuração, quantificação, atualização
e definição do ressarcimento.
79. O art. 15 da Lei Estadual nº 21.735/2015, que dispõe sobre a
constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização
e regula seu parcelamento, excetua de sua incidência a atividade punitiva de
infrações de natureza funcional. Regra repetida no art. 52 do Decreto nº
46.668/2014 (RPACE).
80. A constituição do crédito não tributário é feita, pois, em processo
administrativo próprio,  cujo procedimento é o previsto no Decreto nº 46.668/2014,
observando-se as regras da Lei Estadual nº 21.735/2015.
81. As disposições do art. 5º, § 1º da Lei Estadual nº 21.735/2015 se
harmonizam e são complementadas pelas regras do art. 50 e parágrafos do
Decreto nº 46.668/2014, conforme explicitado no corpo do parecer.
82. Com efeito, a Administração Pública Estadual encontra fundamento de
validade em lei e em decreto para utilização dos índices de juros e correção
monetária na atualização de créditos de natureza não tributária decorrentes de
irregularidade ou ilicitude cometida por servidor público e que cause dano material
e direto ao erário, quais sejam, art. 5º da Lei Estadual nº 21.735/2015 e art. 50 do
Decreto nº 46.668/2014, ficando superado, com a devida vênia, o aparente
conflito entre tais dispositivos.
83. A orientação sumular do Superior Tribunal de Justiça e normativos do
Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado conduzem à
definição da fluência da correção monetária e dos juros a partir da data  - ou de
cada - evento danoso, quando conhecida, ou da data de ciência do fato pela
administração - nos demais casos.
84. Para o caso concreto, opina-se no sentido de que o valor a ser
ressarcido ao Estado pelo servidor, demitido em outubro de 2018, envolvendo
cerca de três meses, conforme documentos que instruem o processo, deverá ser
atualizado de conformidade com o art. 5º da Lei Estadual nº 21.735/2015 e art. 50
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do Decreto nº 46.668/2014, - Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça e Taxa
SELIC, por não se enquadrar na especificidade do disposto no art. 8º, § 4º, da Lei
Estadual nº 10.363/90 e tendo em vista as orientações apontadas nessas
conclusões.
85. Quanto aos eventos, opina-se por observar as regras adotadas pelo
TCE/MG, que se conformam com as Súmulas 43 e 54 do STJ, para o âmbito judicial,
ou seja, incidência de atualização monetária desde o [ou desde cada] evento
danoso, sem prejuízo da avaliação pelo setor técnico competente quanto ao
procedimento e critérios para elaboração dos cálculos.
86. Opina-se, ainda, no sentido de verificar, no caso concreto, a
possibilidade de se firmar compromisso, nos termos do art. 26 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
87. Recomenda-se à Administração avaliar a oportunidade de se fazer
alteração legislativa.
88.  À consideração superior.

 
Nilza Aparecida Ramos Nogueira

Procuradora do Estado de Minas Gerais
MASP 345.172-1. OAB/MG 91.692

 
 

De acordo.
 

Wallace Alves dos Santos
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

 
Sérgio Pessoa de Paula Castro

Advogado-Geral do Estado
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