
 

                                                                                                                                   

 
 

COSTA GARCIA & GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS  
CNPJ sob nº 36.579.923/0001-97 

OAB/RS nº 9.677 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parecer 002/2020/CG-GAA, de 09 de junho de 2020 
 

Assunto: Consulta sobre a irrepetibilidade de verba de 
caráter alimentar percebida sob a tutela jurisdicional 
concedida em ação ordinária movida por militares da 
Aeronáutica contra a União envolvendo parcela 
denominada “adicional de inatividade”.   
Interessados: Militares da Aeronáutica. 
Ementa: Administrativo. Militares. Adicional de 
Inatividade. Percepção sob o abrigo de tutela 
jurisdicional. Verba de caráter alimentar. Cobrança 
administrativa. Impossibilidade.  

 

1 Trata-se de consulta que visa analisar a necessidade de devolução de 
valores recebidos em processo judicial referente a rubrica denominada “adicional de 
inatividade” em processo movido pelos consulentes contra a União. O caso concreto 
envolve ação ajuizada em 2004 em que o TRF/4, em sede de Agravo de Instrumento 
(2004.04.01.024672-6/RS), assim se manifestou1:  

 
DECISÃO Os agravantes pedem a antecipação da tutela recursal, visando ao 
restabelecimento de um adicional de inatividade que a MP n° 2.131/2000 lhes suprimiu. 
Sustentam, em suma, que tal vantagem já estava incorporada a seu patrimônio jurídico, 
não mais podendo ser retirada, sob pena de violado o instituto do direito adquirido. 
Decido. 
A teor da Súmula 359 do STF, os proventos da inatividade regulam-se pela legislação 
vigente à época em que o militar reuniu as condições exigidas. A Carta da República de 
1988 imantou o direito adquirido de qualquer alteração legislativa, de modo a assegurar 
que aqueles direitos que se tivessem incorporado ao patrimônio jurídico do respectivo 
titular restassem incólumes. Sem dúvida que se deu prevalência ao cânone da segurança 
jurídica, em prol da estabilização das situações consolidadas sob a égide de ordem jurídica 

                                                           
1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2004.04.01.024672-6/RS - RELATOR: Des. Federal LUIZ CARLOS DE  
CASTRO LUGON - AGRAVANTE: ODILON NICHELE e outros ADVOGADO : Jaci Rene Costa Garcia. 



 

                                                                                                                                   

alterada. Nesta perspectiva, portanto, descortina-se relevante a fundamentação delineada 
nesta sede recursal, indicando que deve ser restaurada a relação com a Administração 
Pública, consoante o statu quo ante. Outrossim, é patente o caráter alimentar da verba 
cuja restauração é postulada, denotando o perigo da demora in casu. Não se diga que a 
hipótese encontra empece na legislação, pois o caso em exame trata de simples 
manutenção de vantagem que já vinha sendo paga, não implicando aumento, extensão ou 
criação de uma nova. Ante o exposto, defiro o provimento liminar pleiteado, para ordenar 
o restabelecimento do pagamento do adicional de inatividade previsto pela Lei nº 
5.774/71, com os percentuais fixados pela Lei nº 9.367/96, considerando o tempo de 
serviço de cada agravante. 
Comunique-se ao MM. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder. 
Porto Alegre, 04 de agosto de 2004. (Grifou-se) 

 
Nessa senda, como a percepção dos valores se deu ainda no ano de 

2004/2005, sob a égide da medida de tutela antecipada, não poderia a Administração 
em 2020 buscar tais valores. De se considerar que, se fosse possível, deveria ter 
buscado em sede de processo administrativo após o julgamento do recurso de apelação 
ocorrido em setembro de 2005, do qual se extrai a ementa: 

 
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. ADICIONAL DE INATIVIDADE. 
SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. 
1. Inexiste direito adquirido à regime de remuneração, sendo que as parcelas que 
compõem os proventos dos servidores podem ser modificadas ou extintas, desde que 
não haja redução do seu valor nominal. 
2. A extinção do Adicional da Inatividade pela MP 2.131/2000 não viola direito 
adquirido, já que não acarretou decréscimo remuneratório. 
3. Apelação improvida. 
ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Porto Alegre, 05 de setembro de 2005. 

 
A possibilidade aventada decorre, em tese, em razão de que o Recurso 

Extraordinário interposto teria efeito apenas devolutivo, iniciando-se após a decisão 
Colegiada do TRF/4 a possibilidade de cobrança administrativa dos valores, o que só 
veio a ocorrer em 2020. Ocorre que essa possibilidade (se realizada à época própria) 
esbarraria em dois óbices intransponíveis: [1º] o valor foi recebido por força de decisão 
judicial; [2º] o valor se refere a verba de caráter alimentar (a parcela “adicional de 
inatividade” integrava a remuneração do militar à época). 

 
2 A impossibilidade de devolução de valores percebidos em 2004/2005 se dá 

pelo fato de tratar de a parcela remuneratória ter sido recebida de boa-fé, ou seja, além 
do fato de se tratar de verba de natureza alimentar proveniente de decisão judicial - o 
que impede a sua repetibilidade.  

 



 

                                                                                                                                   

Nesse sentido, tem-se o enunciado 34 da AGU: 
 
"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 
Pública". (No mesmo sentido: Súmula 72 da AGU) 

 
Sobre a definição de verba de caráter alimentar, a Constituição define no seu 

art. 100, §1° estipula expressamente o caráter alimentar dos vencimentos: 
 
Art. 100 (...) 
 
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, 
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e 
indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os 
demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. (Grifou-se) 

 
As antecipações de tutela que envolve, sobretudo, a materialização das 

prestações positivas previstas no artigo 194 da CF/88, merecem interpretação 
diferenciada, pois o objetivo do pagamento aos inativos integra a concepção ampla que 
envolve a promoção do bem estar social do cidadão e a garantia de condições mínimas 
para a preservação de sua sobrevivência. A eventual irreversibilidade parcial da tutela 
antecipada não pode preponderar sobre tais postulados de cunho constitucional, 
devendo prevalecer a exegese da irrepetibilidade da verba.  

 
Sobre a questão, o Código de Processo Civil assim dispõe: 
 
Art. 833. São impenhoráveis: 
[...]  
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal [...] 
 

O Tema 692 do STJ que – pela simetria - poderia dar ensejo a uma eventual 
possibilidade de cobrança dos valores recebidos por força de tutela antecipada, com 
possível interpretação extensiva aos servidores públicos e militares, passa por revisão 
de entendimento e processos dessa natureza se encontram suspensos em face da 
reanálise do entendimento. Nesse sentido: “Proposta de Revisão de Entendimento 
firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, 
quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da 
Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser 
posteriormente revogada.” 



 

                                                                                                                                   

Para sustentar o pedido de revisão de entendimento, o Ministro Og 
Fernandes justificou a Questão de Ordem nos termos2:  

 
“Entretanto, data venia, não se pode afirmar tenha existido pleno debate acerca de todas 
as peculiaridades relacionadas ao tema. Demais disso, ainda há de se considerar a 
formação posterior de jurisprudência contrária do STF, a exemplo dos seguintes julgados: 
ARE 734.242-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma; MS 28.165-AgR/DF, Rel. 
Min. RosaWeber, Primeira Turma; MS 25.921-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; 
MS 27.467-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. Apenas para ressaltar a importância 
do tema e da necessidade de que o debate seja feito com maior amplitude, podem ser 
listadas as seguintes hipóteses – que, ainda assim, não encerram todas as possibilidades de 
variações a respeito da questão -, as quais resultam de situações as mais diversas, tais 
como: [...] f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda 
instância”. (Grifou-se) 

 
De qualquer forma, no atual momento, nem judicialmente é possível a 

cobrança de tais valores, sendo ainda mais remota a possibilidade de a Administração 
realizar administrativamente a cobrança de valores referentes ao ano de 2004/2005, 
considerando se tratarem de verbas de caráter alimentar, recebidas de boa-fé, 
decorrentes de decisão proferida em Agravo de Instrumento no âmbito do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, acrescida ao fato de ter ocorrido há mais de 15 anos.   

 
3 Há de se destacar, também, que uma eventual revisão por parte da 

Administração Militar de atos administrativos consubstanciados nos pagamentos 
realizados na rubrica denominada “adicional de inatividade” encontraria óbice no 
instituto da decadência, insculpido no art. 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
uma vez que a decisão deixou de produzir efeitos em 2005 (e o Recurso Extraordinário 
interposto não teria efeito de manter válida a medida liminar que já havia caído em 
razão do julgamento do mérito em sede de Apelação).  

 
Cita-se a Lei: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco 
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” 

 
4 Face ao estudo desenvolvido, entende-se que não há base legal a justificar 

uma eventual devolução dos valores percebidos sob o abrigo de tutela antecipada 
proferida por decisão em sede de Agravo de Instrumento no ano de 2004.  

 
Santa Maria/RS, 09 de junho de 2020. 

 
JACI RENE COSTA GARCIA 

OAB/RS 33.799 

                                                           
2
 O colegiado, acolhendo questão de ordem levantada pelo Min. Og Fernandes determinou a suspensão 

da tramitação dos processos que versem sobre o assunto submetido à revisão. 


