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Av. Venezuela, 134, Bloco A - 9º Andar - Bairro: Saúde - CEP: 20081-312 - Fone: (21)3218-7534 - Email:
03jef@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5010382-65.2018.4.02.5101/RJ

AUTOR: ALDAYR PIRES DE OLIVEIRA
RÉU: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

SENTENÇA

 

TIPO A

 

Trata-se de ação proposta por ALDAYR PIRES DE OLIVEIRA em face da
 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - FUNASA, na qual requer: (i) a declaração de
inexistência da dívida em seu nome; (ii) o ressarcimento de todos os valores descontados em
seus contracheques, a título de “REP. ERARIO L 8112/90 – 10486/02”.

Como causa de pedir, sustenta em síntese, que é pensionista da Funasa e vem
sofrendo descontos mensais no valor de R$ 150,88, a título de reposição ao erário.

Afirma que segundo a Funasa, tais descontos referem-se à devolução dos
valores pagos à instituidora da pensão e que a mesma vinha sofrendo os descontos no período
de 2011 a 2017 e com o seu óbito os descontos continuaram em sua pensão, a título de
reposição ao erário.

Documentos que instruem a inicial – Evento 1.

Evento 3 – deferida a gratuidade de justiça e a prioridade etária na tramitação do
feito.

Devidamente citada, a Funasa apresentou contestação – Evento 7, alegando que
a Administração Pública deve rever seus atos inquinados de nulidades e a parte autora e
pensionista da ex servidora Ilza Fernandes de Oliveira, falecida aos 18/07/2017, à qual quanto
em atividade já vinha sofrendo tal desconto em sua remuneração decorrente de reposição ao
erário. Sustenta a ocorrência de prescrição em relação às parcelas anteriores ao quinquênio
antecedente à citação. Afirma que a instituidora da pensão recebeu valores superiores aos
devidos, razão pela qual, cabe a reposição ao erário. Requer a improcedência dos pedidos.

Evento 12 – Informações do órgão da Administração.

É o relato do necessário. Decido.
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É de se reconhecer a prescrição das parcelas relativas ao qüinqüênio anterior ao
ajuizamento da ação, nos termos do Decreto n° 20.910/1932 e Súmula nº 85 do E. STJ.
Cuidando-se de prestações de trato sucessivo, cuja pretensão se renova mês a mês, a
prescrição não afeta o fundo do direito, mas apenas aquelas prestações precedentes ao
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Sem mais preliminares a serem apreciadas e estando presentes os pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido do processo e as condições da ação, passa-se de
imediato à análise do mérito da causa, na forma do art. 355, I do CPC.

Da análise dos documentos apresentados pela parte autora verifica-se que foi
apurado processo de reposição ao erário de valores recebidos pela  instituidora da pensão, Ilza
Fernandes de Oliveira e que tais descontos continuam sendo efetuados na pensão recebida
pela parte autora.

A questão posta nos autos resume-se a apurar se as verbas foram ou não
recebidas de boa-fé pela instituidora da pensão, a ex servidora, Ilza Fernandes de Oliveira,
haja vista que tanto jurisprudência quanto os próprios órgãos administrativos dos entes
federais, além do próprio TCU, vêm atualmente se posicionando acerca da inexistência de
dever de devolver parcelas remuneratórias recebidas de boa-fé. Neste sentido veja-se o
seguinte aresto, oriundo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INSERTA NOS
ARTS. 935 E 964 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.º 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ESPOSAS. RECEBIMENTO DE PENSÃO INTEGRAL. BOA-FÉ DAS PENSIONISTA.S
DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPANHEIRAS. DESIGNAÇÃO COMO
DEPENDENTES. DESNECESSÁRIA. RATEIO DA PENSÃO. TERMO INICIAL. DATA
DO AJUIZAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO.

1. As matérias insertas nos arts. 935 e 964, ambos do Código Civil de 1916 não
restaram debatidas e decididas pelo Tribunal a quo, carecendo os temas de
prequestionamento, incidindo o óbice da Súmula n.º 211 desta Corte.

2. Esse Tribunal tem entendido que não são passíveis de repetição os valores
recebidos pelos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas, havendo boa-fé do
beneficiado.

3. Comprovada a vida em comum por outros meios, a designação da
companheira como dependente para fins de pensão por morte é prescindível.

4. A Administração não pode ser condenada pagar débitos já adimplidos,
deferidos de forma perfeitamente legal, sendo, portanto, inaplicável creditar-se as parcelas
desde a data do óbito.
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5. Os Administrados não podem se ver prejudicados pela demora para obter o
provimento judicial (justificativa), necessário por determinação legal, à completa instrução do
requerimento administrativo, sem o qual não teriam deferido o direito que lhes cabia.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(grifo nosso - STJ – Quinta Turma - REsp 615318 / RJ – Relatora Ministra
LAURITA VAZ – Data do julgamento: 19/04/2007 – Publicado no DJ 14.05.2007 p. 367).

 

No mesmo sentido, é a atual Súmula nº 106 do TCU:

 

O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e
pensão, não implica por si só a obrigatoriedade da reposição da importâncias já recebidas de
boa-fé, até a data do conhecimento da decisão pelo órgão competente.

 

E, como se não bastasse, a própria AGU editou a seguinte Súmula:

 

Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor
público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da
Administração Publica.

 

Ora, considerando-se que não consta dos autos que a instituidora da pensão
 influenciou ou de qualquer forma interferiu ativamente no processo de concessão dos valores
que anteriormente lhe eram pagos, ainda que superiores aos devidos,  não há que se falar que
os valores anteriormente recebidos por ela tenham ocorrido de má-fé. Vale dizer, do fato de o
próprio ato de concessão dos valores pagos à instituidora da pensão ter se dado no âmbito
administrativo, decorre presumirem-se legais e isentos de má-fé, por parte da mesma.

Portanto, considerando-se que a instituidora da pensão, a ex servidora, Ilza
Fernandes de Oliveira não recebeu de má-fé aludidas verbas, e não tendo a parte ré feito
prova em contrário, nos termos do art. 373, II do CPC, impõe-se o reconhecimento do direito
da parte autora a não ver descontado, de seu benefício de pensão por morte, o montante
apurado pela Administração como tendo sido recebido indevidamente pela ex servidora
falecida e, caso já tenha havido desconto, os valores descontados devem ser devolvidos à
autora.
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Isto posto, na forma da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS
PEDIDOS, com resolução de mérito e com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar a
Fundação Nacional de Saúde – Funasa a:

- abster-se  de efetuar qualquer desconto no benefício de pensão por morte da
parte autora, a título de “REP. ERARIO L. 8112/90-10486/02”, no valor de R$ 150,88;   

- reconhecer a inexistência de débito da parte autora para com a parte ré, a título
de valores recebidos administrativamente pela instituidora da pensão, a ex servidora, Ilza
Fernandes de Oliveira, apurado por meio de processo administrativo, bem como a
inexistência de dever da parte autora de proceder a qualquer devolução desse valor;

-  devolver todos os valores indevidamente descontados no benefício de pensão
por morte da parte autora, a título de “REP. ERARIO L. 8112/90-10486/02””, no valor de R$
150,88, observando-se a prescrição qüinqüenal a contar do ajuizamento da ação, com as
atualizações monetárias cabíveis, quais sejam: a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ, REsp
1495146/MG, TEMA 905 do STJ, Primeira Seção, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, julgado em 22/02/2018, Dje 02/03/2018)

O pagamento deverá se dar na forma do art. 17 da Lei nº 10.259/01 e do
Enunciado 52 das Turmas Recursais da Justiça Federal do Rio de Janeiro, obedecido o teto
dos Juizados Federais na data da distribuição do feito, consoante o Enunciado 15 do
FONAJEF.

Defiro a gratuidade de justiça e a prioridade etária na tramitação do feito
requeridas pela parte autora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do art. 55 da
Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado.

Após, dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.

Sentença assinada digitalmente (certificação digital) na forma do art. 1º do
Provimento Conjunto nº 4 de 16 de dezembro de 2005.

 

Documento eletrônico assinado por MARCO FALCAO CRITSINELIS, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 510000153534v2 e do código CRC 1167afa5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCO FALCAO CRITSINELIS 
Data e Hora: 25/9/2018, às 15:3:47 
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