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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MANDADO DE SEGURANÇA (120) 

0717257-35.2017.8.07.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL

IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO

1.

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato da Procuradora-Geral do
Distrito Federal consubstanciado na decisão que ordenou o ressarcimento ao Erário dos valores recebidos
a título de adicional de substituição sem observância do teto constitucional remuneratório.

 Alega que o TCDF, nos autos do processo 11.784/14, proferiu a decisão de 5.589/15, segundo a qual o
adicional de substituição deveria ser reincluído na base de cálculo do redutor do teto constitucional.
Contra a aludida decisão, a Procuradoria Geral do DF apresentou pedido de reexame recebido com efeito
suspensivo. Não obstante, o Tribunal deixou claro que tal fato não eximiria os procuradores da devolução
dos valores percebidos após a notificação da PGDF, ocorrida em 09.12.15 (Decisão 1.698/XX, item II,
“b”).

Assim, em decorrência da decisão da Corte de Contas, os Procuradores do Distrito Federal enquadrados
nessa situação passaram a receber notificação da Procuradoria-Geral, anexas, ordenando a restituição ao
Erário dos valores recebidos de forma supostamente indevida.

Afirma que houve ofensa ao devido processo legal administrativo, pois nenhum dos procuradores
interessados foi notificado para integrar o processo administrativa junto ao TCDF.

Alega que a verba tem natureza alimentar e foram recebidas de boa-fé, motivos pelos quais não cabe
cogitar de repetição.

Requer a concessão da liminar para suspender a ordem de restituição.

2.

O pedido alicerça-se na boa-fé no recebimento de adicional de substituição sem observância do teto
constitucional remuneratório.

A fundamentação é relevante, mormente em razão do REsp. 1.244.182, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos de acordo com o qual é incabível a restituição dos valores recebidos de boa-fé pelo
servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração

 ante a iminência dos descontos na folha de pagamento.Pública. Além disso, há o periculum in mora 
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3.

 Posto isto,  a liminar para suspender a ordem de restituição dos valores recebidos a título dedefiro
adicional de substituição.

 Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações e dar cumprimento à presente
liminar (art. 7°, I e III, da Lei n. 12.016/2009).

Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei 12.016/2009).

Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.

Após, conclusos.

Publique-se. Intimem-se

Brasília/DF, 15 / 12 /2017.

 

Desembargador FERNANDO HABIBE

RELATOR
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