
 
Assembleia Legislativa  

Do Estado Espírito Santo 

 

ATO N.º 2295, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019. 
  

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e considerando o 
que consta nos autos do Processo Administrativo nº 171656/2017. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º HOMOLOGAR o Acórdão nº 004/2019 do Colegiado da 

Procuradoria desta Assembleia Legislativa, na forma do Anexo Único deste 
Ato. 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em Vitória, 07 de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 

Este texto não substitui o publicado no D. P.L de 20/11/2019. 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

ACÓRDÃO Nº 004/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 171656  
 
INTERESSADA: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
 
RELATOR: PROCURADOR EDUARDO ROCHA LEMOS.  
 
 
EMENTA: CONSULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO DE 

COBRANÇA DE DÉBITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE 
APRIMORAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE E INFORMAÇÃO 
DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REGULARIZAÇÃO 
DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E DE ASSIDUIDADE NO CASO DE 
APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS. 
INDISPENSABILIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS ADICIONAIS NO CASO DE 
APROVEITAMENTO PARA CÁLCULO DO VALOR DA APOSENTADORIA 
JUNTO AO REGIME GERAL E PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO 
DA SEGURANÇA JURÍDICA.  

1. Consulta administrativa realizada solicitando orientação jurídica 
quanto a cobrança de débitos administrativos e procedimento a ser adotado no 



caso de aposentadoria de servidor público comissionado que continua no 
cargo.  

2. O procedimento de cobrança administrativa de débitos se encontra 
inscrito no disposto no art. 73 da Lei Complementar nº 46/1994.  

3. Nos casos em que por erro administrativo ou do próprio servidor 
houve o pagamento indevido de determinada verba indenizatória ou salarial, 
deve a Administração parcelar o débito, não podendo a parcela comprometer 
mais do que 20% (vinte por cento) da remuneração do servidor público.  

4. Se porventura o valor pago indevidamente for 50% (cinquenta por 
cento) maior da remuneração do servidor público habitual ou esperada para o 
período, fica ele obrigado a proceder a devolver o valor em uma única parcela 
no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado a partir de sua 
notificação por parte da Administração sob pena de ficar em mora. 5. Se a 
origem do débito deriva de alcance, desfalque, remissão ou omissão em 
efetuar recolhimentos ou entradas nos prazos legais, sendo determinado, nos 
termos do disposto no §2º do art. 73 da Lei Complementar Estadual nº 
46/1994, que a devolução seja efetivada em uma única vez, tudo em valores 
atualizados, independente dos fatos originários terem sido fracionados ou 
espaçados. 6. Em todo o caso, caso sobrevenha o fim da relação jurídico-
administrativo do servidor público com o Estado, seja por meio da demissão, 
exoneração ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, deve a 
Administração Pública proceder à compensação, descontando de eventuais 
recebíveis o valor devido a Fazenda Pública, inclusive o valor total parcelado 
de débito. 7. Frustrada a cobrança pela via administrativa, deve a Assembleia 
Legislativa encaminhar cópia dos respectivos autos para Procuradoria-Geral do 
Estado, órgão responsável pela cobrança judicial e inscrição na dívida ativa do 
Estado do Espírito Santo, a quem caberá fazer o juízo da conveniência de 
ajuizar a respectiva ação de cobrança. 8. Compete ao servidor público 
comissionado informar, de ofício, a sua aposentadoria junto ao Regime Geral 
ou Próprio de Previdência Social à Assembleia Legislativa, cabendo a esta 
alertá-lo no ato de sua admissão desta obrigatoriedade. 9. No caso dos autos, 
houve expressa anuência do servidor público, assistido de advogado, para a 
confissão e parcelamento do débito, de sorte que é inviável a revisão daquele 
ato jurídico perfeito, não havendo, portanto, que se cogitar em remissão da 
dívida. 

 
ACÓRDÃO: 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM por unanimidade 

os Procuradores membros do Colegiado da Procuradoria da Assembleia 
Legislativa em opinam pela: a) impossibilidade de reexame da matéria por 
força da confissão de débito do próprio interessado e diante da inaplicabilidade 
dos fundamentos contidos nos PA’s 092752 e 141657 ao caso concreto; b) 
uma vez configurada como infrutífera a possibilidade de recebimento do débito 
pela via administrativa, encaminhamento de cópia dos autos dos PA’s 171656, 
160725 e 152326 para ProcuradoriaGeral do Estado, órgão responsável pela 
cobrança judicial e inscrição na dívida ativa do Estado do Espírito Santo, a 
quem caberá fazer o juízo da conveniência de ajuizar a respectiva ação de 
cobrança; c) expedição de recomendação a Secretaria de Gestão de Pessoas 
para que adote a rotina de procedimento descrita nos casos de débitos de 



servidores públicos junto a Assembleia Legislativa; e d) Secretaria de Gestão 
de Pessoas inclua no formulário de admissão do servidor público da 
Assembleia Legislativa cláusula específica determinando a ele que comunique 
a sua eventual aposentadoria no Regime Geal ou Própria de Previdência Social 
assim que cientificado do seu deferimento, como forma de evitar a ocorrência 
de fatos semelhantes no futuro, bem como fortuita alegação de boa-fé no caso 
de omissão do próprio servidor. 

 
Vitória-ES, 04 de setembro de 2019. 
 
 

Rafael H. G. Teixeira de Freitas 
Presidente 

 
Ricardo Benetti Fernandes Moça 

Vice-Presidente 
 

Vinicius Oliveira Gomes Lima 
Membro 

 
José Arimathea Campos Gomes 

Diretor da Procuradoria 
 

Julio Cesar Bassini Chamun 
Membro 

 
Eduardo Rocha Lemos 

Membro 
 

Bruno Rua Baptista 
Membro 

 
Alécio Jocimar Fávaro 

Membro 
 

Werlen Silva de Oliveira 
Membro 

 
Liziane Maria Barros de Miranda 

Membro 


