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ÍNCLITO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE 
GOIÂNIA/GO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE GOIÁS 
(SINPOL), entidade sindical sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.677.585/0001-04, com sede na Rua José Arantes 
Costa, quadra 105 lote 25 - casa 01 - Cidade Jardim - Goiânia - Goiás, neste ato 
representado por seu Presidente, PAULO SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, 
casado, agente de polícia, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 1654410 
(SSP/GO), inscrito no CPF/MF sob o n.º 464.385.211-91, com domicilio na sede do 
sindicato, por seus advogados devidamente constituídos [procuração em anexo 
(Doc.1), bem como atos constitutivos do outorgante (Doc.2)], vem, respeitosamente, 
à presença de V. Excelência, com o respeito e o acato de costume, ajuizar a presente  

 

AÇÃO COLETIVA DE REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER 

 

com fundamento na Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (conhecida como Código 
de Processo Civil); na Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (conhecida como 
Código Civil); subsidiariamente no que couber na Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (conhecido como Código de Defesa do Consumidor); e demais documentos 
legais pertinentes à espécie, em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.409.580/0001-38, representado por sua 
Procuradora-Geral, Dra Juliana Pereira Diniz Prudente, com sede na Praça Dr. 
Pedro Ludovico Teixeira, n.º 26 - Centro - Goiânia - Goiás - CEP.: 74.003-010, pelos 
fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.  

 

 

 

 

"Somos todos escravos da lei, para 
que possamos ser livres." 

Marco Túlio Cícero 
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1. DOS FATOS: 

 

Trata-se de Ação Coletiva de Repetição de Indébito c/c Obrigação ed 
Fazer em face do Estado de Goiás em razão de ter realizado descontos indevidos na 
remuneração de policiais civis do Estado de Goiás, categoria representada pelo 
Requerente, no meses de dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, conforme faz prova 
as listas anexas (Doc.2) referente a uma devolução de valores que acredita o 
Requerido, sem razão, terem sido pagas a maior aos servidores a título de gratificação 
natalina. 

O desconto, conforme faz prova as fichas financeiras anexas (Doc.2, foi 
realizado com o Código n.º 1100014 – “Dev. 13 Salário” no valor de R$ 606,85 
(seiscentos e seis reais e oitenta e cinco centavos) nas folhas de pagamento de todos 
os agentes, escrivães e papiloscopistas da polícia civil do Estado de Goiás que foram 
enquadrados à 3ª Classe, em março do ano de 2019 por consequência do 
sancionamento da Lei n.º 20.421, de 07 de março de 2019, que, entre outros, extinguiu 
a classe de Escrivão de Polícia Substituto e Agente de Polícia Substituto: 

 

Art. 3º Ficam suprimidas, nas carreiras de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia, da 
Delegacia-Geral da Polícia Civil, as classes de Escrivão de Polícia Substituto e de 
Agente de Polícia Substituto. 

Parágrafo único. Em razão do que previsto no caput deste artigo, os cargos das 
classes extintas, bem como os seus ocupantes, são transferidos para as classes 
de Escrivão de Polícia de 3ª Classe e de Agente de Polícia de 3ª Classe, aludidas 
no art. 54, II, “d” e III, “d”, da Lei nº 16.901, de 26 de janeiro de 2010. 

Art. 4º A Lei nº 16.901, de 26 de janeiro de 2010, passa a viger com as seguintes 
alterações: 

“Art. 54. ......................................................... 

....................................................................... 

Parágrafo único. Os cargos de Delegado de Polícia Substituto, Escrivão de Polícia de 
3ª Classe, Agente de Polícia de 3ª Classe e Papiloscopista Policial de 3ª Classe 
constituem as classes iniciais das respectivas carreiras. ” (NR) 

“Art. 99. ......................................................... 

....................................................................... 

IV – 840 (oitocentos e quarenta) cargos de Escrivão de Polícia de 3ª Classe; 

.......................................................................”(NR) 

“Art. 100. ....................................................... 

....................................................................... 

IV – 1.136 (mil cento e trinta e seis) cargos de Agente de Polícia de 3ª Classe; 

.......................................................................”(NR) 

 

A supracitada lei, ao extinguir a classe denominada de delegado, agente, 
escrivão e papiloscopista substituto, enquadrou todos os servidores da classe extinta 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=9273
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=9273
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à 3º classe, de modo que, por conseguinte, houve acréscimo salarial a esses 
servidores.  

Assim sendo, os servidores que foram enquadrados à 3º classe e, por 
isso, tiveram um aumento salarial, receberam, no ano de 2019, o valor de décimo 
terceiro salário considerando o referido aumento, visto que, conforme já pacificado 
nos tribunais superiores, bem como reconhecido pelo próprio Requerido, a base de 
cálculo para pagamento do décimo terceiro salário, ainda que este seja pago no mês 
de aniversário do servidor, será, necessariamente, a remuneração recebida no mês 
de dezembro, com todos os acréscimos contidos nela. 

Ocorre que, para a surpresa dos servidores, o Requerido, através de sua 
procuradoria de justiça, deliberadamente, descontou, nos meses de dezembro de 
2019 e fevereiro de 2020, o valor de R$ 606,85 (seiscentos e seis reais e oitenta e 
cinco centavos) da folha salarial desses servidores, conforme é possível comprovar 
com os contracheques anexos (Doc.3) os quais o Requerente é representante, sob a 
alegação de que, em razão do enquadramento ter sido realizado no mês de março, 
os servidores teriam direito a apenas o pagamento de décimo terceiro proporcional e 
não integral. 

Contudo, não é difícil perceber que o desconto realizado é 
absolutamente indevido, além de arbitrário, isso porque PRIMEIRO o pagamento 
proporcional de décimo terceiro salário somente é devido quando o servidor possui 
vinculo com a Administração Pública há menos de 12 (doze) meses, ou seja, a 
exemplo do servidor que foi nomeado no mês de março, este teria direito ao 
pagamento de décimo terceiro proporcional a 10 (dez) meses, o que não é o caso; 
SEGUNDO porque é inconteste que a base de cálculo para pagamento de décimo 
terceiro salário é a remuneração do mês de dezembro, com todos os acréscimos 
salariais ocorridos durante o ano, seja por reajuste salarial, promoção, progressão, 
enquadramento, ou qualquer outro motivo que enseje acréscimo na remuneração do 
servidor e TERCEIRO porque, ainda que os valores pagos tenham sido realizados de 
forma equivocada, é pacifico, inclusive no Supremo Tribunal Federal e no Superior 
Tribunal de Justiça, que a Administração Pública não pode cobrar o ressarcimento de 
valores recebidos com boa-fé pelos administrados. 

Por essas razões, alguns servidores buscaram uma solução 
administrativa, através de processos administrativos requerendo a devolução dos 
valores descontados de forma indevida, conforme faz juntada de alguns a título de 
exemplificação. (Doc.4). 

Em seu parecer o Requerido afirma que o desconto foi realizado visto 
que os servidores reenquadrados não deveriam receber a gratificação natalina no 
valor integral da remuneração do mês de dezembro, e sim proporcional, de modo que, 
tendo sido pago o valor integral, o desconto seria devido (Doc.4). 

Ocorre que, conforme já esclarecido alhures, não há dúvidas de que 
todo e qualquer aumento salarial ocorrido durante o ano deverá ser 
considerado, em sua integralidade, para fins de pagamento de décimo terceiro 
salário e, além disso, ainda que o valor tenha sido pago de forma equivocada, o 
que não foi, não poderia a Administração Pública ter realizado a cobrança, 
menos ainda um desconto arbitrário na folha salarial dos servidores, haja visto 
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que o recebimento dos valores ocorreu com a mais absoluta boa-fé dos 
servidores. 

A situação fica ainda mais grave se considerarmos que o desconto 
realizado, de forma indevida, sem qualquer comunicação prévia, sem a pré-existência 
de um processo administrativo com as garantias da ampla defesa e do contraditório, 
causando prejuízos indescritíveis aos servidores que contavam com sua remuneração 
integral. 

Por todo exposto, considerando a arbitrariedade do Requerido ao 
realizar desconto indevido na folha salarial dos servidores, ora representados pelo 
Requerente, nos meses de dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, bem como, 
considerando que todas as tentativas de solução administrativa foram infrutíferas, não 
restou outra alternativa senão bater às portas do Judiciária para que essa ilegalidade 
seja combatida, com a conseguinte condenação do Requerido à devolução dos 
valores descontados indevidamente aos servidores, acrescidos de juros e correção 
monetária, bem como a obrigação de fazer de se eximir de realizar novos descontos 
indevidos. 

 

2 DO DIREITO: 

 

2.1 PRELIMINARES AO MÉRITO: 

 

2.1.1 - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA: 

 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa 
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à 
gratuidade da justiça, na forma da lei. 

No presente caso, o valor da causa remonta a soma dos valores 
descontados de todos os servidores representados pelo Requerente, totalizando o 
valor de R$ 197.226,25 (cento e noventa e sete mil duzentos e vinte e seis reais e 
vinte e cinco centavos). 

Desta feita, calculando o valor das custas processuais com base no valor 
da causa, tem-se o valor de R$ 7.107,48 (sete mil cento e sete reais e quarenta e oito 
centavos). O Requerente, que é pessoa jurídica sem fim lucrativo, não possui 
condições de recolher custas referente a um valor de causa tão alto. 

Ademais, o Requerente está demandando direitos difusos, sendo que 
não gozará de qualquer proveito econômico decorrente das condenações pleiteadas 
na presente ação.  

Engrossando a tese ora defendida, os Tribunais pátrios, tem assentado 
o entendimento de que as pessoas jurídicas que não objetivam lucro, como as 
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filantrópicas, sindicatos ou de assistência social, podem requerer assistência judiciária 
gratuita sem precisar comprovar hipossuficiência: 

 

JUSTIÇA GRATUITA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PRESUNÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA BENESSE DEFERIDA RECURSO DA ACIONADA 
PARCIALMENTE PROVIDO. A concessão da assistência judiciária, em tese, é 
admissível a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não 
importando tratar-se de pessoa física ou jurídica, dado que a lei não distingue 
entre os necessitados, consagrando a Constituição Federal o princípio do amplo 
acesso à Justiça (art. 5º, inciso LXXIV). Sendo a requerente entidade sem fins 
lucrativos, de caráter filantrópico, beneficente e assistencial, defere-se o pedido 
de assistência judiciária gratuita. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRANÇA 
ENERGIA ELÉTRICA REPASSE ECONÔMICO DO PIS E DO COFINS NAS FATURAS 
MENSAIS LEGITIMIDADE DO REPASSE ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM 
SEDE DE RECURSO REPETITIVO CPC, ART. 543-C PARCIAL REFORMA DA 
SENTENÇA RECURSO DA ACIONANTE PROVIDO. Consoante já definido pelo STJ 
"é legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao 
pagamento da Contribuição de Integração Social PIS e da Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social COFINS devido pela concessionária" (REsp. n. 
1.185.070/RS). Orientação proferida em sede de recurso especial repetitivo (Lei n. 
11.672/2008), que deve ser prestigiada em atenção aos princípios da segurança 
jurídica e isonomia das decisões, tendo-se em vista, ainda, que o precedente 
jurisprudencial submetido ao rito do art. 543-C é dotado de carga valorativa qualificada. 

(TJ-SP - APL: 104623220108260045 SP 0010462-32.2010.8.26.0045, Relator: Clóvis 
Castelo, Data de Julgamento: 25/06/2012, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 26/06/2012) 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PROVIMENTO. 1. O estado de pobreza da 
pessoa jurídica sem fins lucrativos é presumido mediante a simples afirmação 
da parte interessada, para fruição dos benefícios da Justiça gratuita. Incumbe à 
parte ex adversa a prova em contrário. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento dos EREsp 388.045/RS, consolidou entendimento no sentido de que 
as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita de 
que trata a Lei 1.060/50. 3. Decisão modificada. Agravo a que se dá provimento. 

(TRF-1 - AG: 12327 DF 2007.01.00.012327-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 
FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 03/10/2007, SEGUNDA TURMA, 
Data de Publicação: 08/11/2007 DJ p.117) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE 
SEM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. ART. 5º, XXXV , DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.É possível a concessão do benefício da 
assistência judiciária gratuita à entidade sem fins lucrativos, por esta gozar da 
mesma presunção de necessidade das pessoas físicas e por demonstrar esta 
dificuldade. Ainda, tendo em vista o caráter assistencial e o interesse público da 
atividade desenvolvida pela entidade, há de ser deferido o benefício da AJG à 
mesma. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70016239873, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 
Ludwig, Julgado em 28/07/2006) 
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(TJ-RS - AG: 70016239873 RS , Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 
28/07/2006, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
10/08/2006) 

 
Assim, por todo o exposto acima, e em se tratando de ação 

constitucional de relevante interesse público, é que se pugna pelos Benefícios 
da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, do Código de Processo 
Civil.  

 

2.1.2 – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE: 

 

A Constituição Federal, no inciso III, do artigo 8º, assegura aos 
sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas. 

Reforçando tal entendimento, a Lei n.º 7.347/1985, em seu o artigo 
5º, inciso V, que elenca a figura da associação como legítima para esta finalidade, 
desde que esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; e 
inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e 
social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, 
aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico.  

Neste sentido caminha a pacificada jurisprudência dos tribunais 
superiores. Vejamos: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. 
SUBSTITUTOPROCESSUAL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DA 
CORTE ESPECIAL EDO STF.  

I - Este eg. Tribunal, por meio da jurisprudência da Corte Especial, já consolidou o 
entendimento no sentido de que a legitimidade extraordinária conferida pela 
Constituição da República aos Sindicatos, para defesa em juízo ou fora dele dos 
direitos e interesses coletivos ou individuais, independentemente de autorização 
expressa do associado, se estende à liquidação ou execução da decisão judicial, 
hipótese em que deverá particularizara situação jurídica de cada qual dos 
substituídos (EREsp nº 941.108/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 
08/02/2010). II - Entendimento também emanado pelo eg. Supremo Tribunal 
Federal: RE n.s 193.503/SP e 210.029/RS. III - Embargos de divergência 
improvidos. (STJ - EREsp: 1103434 RS 2009/0168356-7, Relator: MIN. 
FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, 
Data de Publicação: DJe 29/08/2011) 

 

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás (SINPOL), ora 
Requerente, é entidade sindical, fundada em 11 de julho de 1998, e representa 
todos os servidores da Polícia Civil do Estado de Goiás. 
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Com mais de 20 anos de existência, o SINPOL é a entidade máxima 
de representação sindical dos servidores da Polícia Civil do Estado de Goiás, 
conforme previsto em seu Estatuto: 

 

 Art. 1° Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás – SINPOL e/ou SINPOL-GO, 
entidade sindical de primeiro grau, fundado em 11 de julho de 1998, devidamente 
cadastrado no CNPJ sob o n.º 02.677.585/0001-04, tendo ainda finalidades cultural, 
esportiva, assistencial e representativa dos servidores da Polícia Civil do Estado de 
Goiás, será regido pelas normas legais vigentes, por este Estatuto e por seu Regimento 
Interno e atos de sua Diretoria, tendo como base territorial o Estado de Goiás.  

 

Assim, sendo o SINPOL entidade máxima de representação dos 
Servidores da Polícia Civil no Estado de Goiás, e estando toda a categoria 
atingida pelos efeitos da conduta aqui combatida, não resta dúvida a respeito 
de sua legitimidade para propositura da presente ação como substituto 
processual. 

 

2.2.  DO MÉRITO: 

 

2.2.1 Do pagamento do décimo terceiro salário tendo como base de cálculo a 
remuneração do mês de dezembro. 

 

Como já citado no prefácio desta petição, dizia o lendário tribuno 
romano, Marco Túlio Cícero, que devemos ser escravos da Lei para viver em 
liberdade. 

O décimo terceiro salário constitui direito subjetivo garantido 
constitucionalmente aos servidores públicos pelo art. 39, §3º c/c art. 7º, VIII, ambos 
da Carta de 1988, o que assegura “décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral ou no valor da aposentadoria”. 

No mesmo diapasão, a Constituição do Estado de Goiás, no seu artigo 
95, III, faz a seguinte disposição: 

 

Art. 95. São direitos dos servidores públicos do Estado, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 

(...) 

III - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria. 

 

Diante das disposições constitucionais, é forçoso concluir que o décimo 
terceiro salário deve ser pago levando em consideração o salário integral do servidor 
no ano de referência, sendo vedados quaisquer abatimentos. 
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Destarte, no ano de 2017, em razão da Lei Estadual n.º 15.599/2006 que 
dispõe que o  “décimo terceiro salário será pago ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, ao Militar e ao Bombeiro Militar 
no mês de seu nascimento, tendo por base o valor da remuneração fixa devida 
naquele mês”, houveram inúmeras ações judiciais a fim de que fosse declarado o 
direito do servidor ao recebimento da diferença de décimo terceiro salário sempre que 
houvesse algum aumento remuneratório entre o mês de aniversário e o mês de 
dezembro. 

Inclusive, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás, ora 
Requerente, como representante legal da categoria, ajuizou uma Ação de Cobrança 
Coletiva que tramitou na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual sob o n.º 
5176487.56.2017.8.09.0051  a fim de que fossem pagas as diferenças oriundas do 
pagamento de décimo terceiro aos servidores os quais tiveram aumento 
remuneratório após o mês de aniversário, utilizando como base de cálculo o mês de 
dezembro, a qual foi julgada procedente, já tendo, inclusive, transitada em julgado. 

Nesse interim, foi sancionada a Lei n.º 19.753 de 17 de julho de 2017 
que alterou a Lei nº 15.599, de 31 de janeiro de 2006, dispondo que: 

 

Art. 2º A Lei nº 15.599, de 31 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o décimo terceiro 
salário dos servidores públicos da Administração direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo, dos Militares e dos Bombeiros Militares, passa a vigorar com o 
seguinte acréscimo: 

"Art. 1º.......................................................... 

..................................................................... 

§ 8º Eventuais diferenças, em razão de reajustes e/ou revisão geral, entre a 
remuneração recebida pelo servidor a título de décimo terceiro salário no mês de seu 
aniversário e aquela percebida no mês de dezembro serão pagas neste." (NR) 

 

Além disso, em 09 de agosto de 2017 a Procuradoria Judicial do Estado 
emitiu o Parecer n. 004190/2017, por meio do qual opinou pelo “amplo 
reconhecimento da procedência de pedidos relacionados a diferenças de 13º 
salário no âmbito do NUJE, com imediata notícia da posição da Casa aos 
magistrados dos Juizados da Fazenda Pública, de modo que o Judiciário fique 
autorizado a homologar o reconhecimento de procedência, nos referidos 
processos, independentemente de prévia citação ou intimação do Estado de 
Goiás”.  

Mencionado parecer foi aprovado pelo Procurador-Geral do Estado, por 
meio do Despacho 'AG" n. 003022, de 16 de agosto de 2017, que refluiu do 
posicionamento até então adotado, ratificando as razões do parecer 4190/17. 

Ademais, cumpre destacar que o direito dos servidores públicos ao 
recebimento do décimo terceiro salário tendo como base de cálculo a 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2006/lei_15599.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2006/lei_15599.htm
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remuneração devida no mês de dezembro é reconhecido em todos os Tribunais 
Superiores, conforme ampla jurisprudência, isso porque no decorrer do ano há 
inúmeros acréscimos salariais, seja decorrente de aumento da remuneração, 
seja em razão de progressão, promoção ou enquadramento do servidor, 
vejamos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 
GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). RECEBIMENTO NO MÊS DE 
ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS 
SALARIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO EM CASO DE REAJUSTE SALARIAL 
POSTERIOR AO RECEBIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. 
PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. 1. Esta Corte já consolidou o 
entendimento jurisprudencial de que, no caso de ocorrer aumento da 
remuneração, após o mês do aniversário do servidor, será devida, pela 
administração pública, as eventuais diferenças relacionadas ao valor da 
remuneração do mês de dezembro, sob pena de conferir tratamento desigual 
aos seus servidores, ferindo o princípio da isonomia, bem como, o da 
irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF). 2. A comprovação da devida 
quitação das verbas devidas ao servidor incumbe ao ente público, uma vez que 
compete ao Município a prova de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito 
alegado pelas autoras, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. 3. Tratando-se de 
condenação decorrente de relação jurídica não tributária contra a Fazenda Pública, 
a correção monetária deve se dar com base no IPCA-E, nos termos do RE nº 
870947/SE. 4. O prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial 
e extraordinária não exige que o acórdão recorrido mencione, expressamente, os 
artigos indicados pela parte, já que se trata de exigência referente ao conteúdo e não 
à forma. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - 
Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03742385120178090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, 
Data de Julgamento: 06/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 
06/09/2019) 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECEBIMENTO NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO 
SERVIDOR. REAJUSTE SALARIAL POSTERIOR. DIFERENÇA DEVIDA EM 
DEZEMBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA À FAZENDA PÚBLICA (1º-F LEI 
9.494/97). 1. O SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE 
GOIÁS - SINDEPOL ajuizou ação civil pública com pedido de tutela antecipada em 
face do ESTADO DE GOIÁS, requerendo, em sede de tutela de urgência, o 
pagamento, em favor de seus substituídos que fazem aniversário antes de 1º de 
dezembro, as diferenças do 13º salário verificadas em razão da aplicação da Lei 
Estadual n. 18.475/2014, até o dia 31 de dezembro dos anos de 2016, 2017 e 2018. 
No mérito, requereu fosse declarado o direito de seus substituídos que 
aniversariarem em data anterior a dezembro, ao recebimento da diferença de 13º 
salário, verificada em decorrência da aplicação da Lei Estadual n. 18.475/2014 
(períodos aquisitivos de 2014, 2016, 2017 e 2018), de forma a serem contemplados 
com a mesma quantia paga aqueles que aniversariaram no referido mês, efetuando, 
ainda, o pagamento das diferenças devidas dos períodos aquisitivos que já 
transcorreram. 2. É de clareza solar que os substituídos fazem jus ao 
recebimento de eventuais diferenças entre o valor pago a título de décimo 
terceiro salário e a remuneração devida no mês de dezembro, que é o marco do 
último vencimento para a base de cálculo da gratificação natalina. 3. Deve-se 
estabelecer que, quanto ao indexador, impõe-se a observância da regra prevista no 
artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, 
porquanto, malgrado o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE 
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(Tema 810), tenha reconhecido a inconstitucionalidade do uso da TR como índice de 
correção monetária, recentemente, deu excepcional efeito suspensivo aos embargos 
de declaração opostos por vários Estados da Federação, inclusive pelo Estado de 
Goiás, questionando omissão sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade 
declarada. Assim deve ser alterada a sentença TÃO SOMENTE para fazer constar 
quanto à correção monetária, que sobre os valores devidos pela Fazenda Pública 
incida desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados, segundo a 
remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), tal como previsto pela lei de 
regência (art. 1º-F, Lei nº 9.494/97). CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS 
A APELAÇÃO CÍVEL E A REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-GO - Apelação / Reexame 
necessário: 02493322320168090051, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de 
Julgamento: 28/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/02/2019)  

 Portanto, considerando que durante o ano há inúmeras possibilidades 
de aumento salarial ao servidor, inconteste o dever de utilizar, como base de cálculo 
para pagamento de décimo terceiro salário, a remuneração recebida no mês de 
dezembro. 

Destarte, não há dúvidas de que o décimo terceiro salário pago aos 
policiais civis que foram enquadrados à 3ª Classe, em março do ano de 2019 por 
consequência do sancionamento da Lei n.º 20.421, de 07 de março de 2019, que, 
entre outros, extinguiu a classe de Escrivão de Polícia Substituto e Agente de Polícia 
Substituto deverá ser calculado com base na remuneração de dezembro, ou seja, 
considerando, NA INTEGRALIDADE, os aumentos salariais decorrentes do 
enquadramento. 

Assim sendo, tendo os Policiais Civis do Estado de Goiás recebido o 
pagamento de décimo terceiro salário do ano de 2019 no valor da remuneração 
recebida no mês de dezembro, não há que se falar em pagamento indevido a maior, 
e, por conseguinte, o desconto realizado no pagamento dos mencionados servidores 
públicos é absolutamente indevido, razão pela qual a condenação do Requerido à 
devolução dos valores com os acréscimos legais é medida que se impõe. 

 

2.2.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 
SALÁRIO PROPORCIONAL AO SERVIDOR QUE TEM VÍNCULO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA HÁ 12 (DOZE) MESES OU MAIS. 

 

Conforme esclarecido alhures, o Requerido afirma que os descontos 
foram realizados visto que pagos de forma indevida pela Administração Pública, já 
que, segundo afirma, os servidores enquadrados em razão da extinção da classe 
de Agente e Escrivão substitutos devem receber o décimo terceiro salário de forma 
proporcional. 

Ocorre que razão não assiste ao Requerido, isso porque é inconteste 
que todo e qualquer aumento salarial ocorrido durante o ano deve ser considerado 
quando do cálculo para pagamento de décimo terceiro salário, sendo essa a razão 
de os Tribunais Superiores terem assentado o reconhecimento do dever da 
Administração Pública na realização do pagamento de diferença de décimo terceiro 
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sempre que ocorrer algum aumento salarial entre o mês de aniversário do servidor 
e o mês de dezembro. 

Em poucas palavras, não há qualquer sombra de dúvidas de que 
o décimo terceiro salário deve ser pago com base na remuneração recebida 
no mês de dezembro. 

Portanto, não há que se falar em pagamento proporcional, isso porque 
a proporcionalidade na remuneração, bem como em seus reflexos, só ocorre 
quando o servidor não possui vínculo com a Administração Pública nos 12 (doze) 
meses do ano, a exemplo daqueles servidores que foram nomeados em março, por 
exemplo, estes sim teriam que receber o décimo terceiro salário de forma 
proporcional aos meses em que teve vínculo com a Administração Pública. 

A Lei n.º 15.599 de 31 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o décimo 
terceiro salário dos servidores públicos da administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo, dos Militares e dos Bombeiros Militares, disciplina 
que: 

 

§ 1o O décimo terceiro salário será integral se o beneficiário houver 
ingressado, no mínimo, antes do mês de janeiro do ano a que se refere o 
benefício e, proporcional, se não implementada essa condição, mediante 
desconto de 1/12 (um doze avos) a cada mês do período sem vínculo com o 
Estado. 

 

Ou seja, o aumento salarial em razão de reajuste, promoção, 
progressão ou enquadramento de servidores que já possuíam vínculo com o 
Estado de Goiás por mais de 12 (doze) meses não será pago, a título de décimo 
terceiro salário, de forma proporcional, A UMA porque viola o direito do servidor em 
receber o décimo terceiro salário de forma INTEGRAL e com base na remuneração 
do mês de DEZEMBRO e A DUAS por violação expressa da legislação vigente 
que, garante o pagamento de décimo terceiro INTEGRAL e que prevê o 
pagamento PROPORCIONAL SOMENTE AOS SERVIDORES QUE TIVERAM 
VÍNCULO COM O ESTADO APÓS O MÊS DE JANEIRO. 

Portanto, considerando que o aumento salarial dos servidores ora 
representados pelo Requerente, ocorrido em março de 2019, se refere ao 
enquadramento destes, não sendo o caso de servidores que ingressaram no cargo 
público após o mês de janeiro de 2019, não há que se falar em pagamento de 
décimo terceiro salário proporcional, devendo ser pago de forma integral e com 
base na remuneração do mês de dezembro. 

Assim sendo, não há dúvidas de que os descontos realizados na 
remuneração dos servidores, mencionado alhures, são absolutamente 
indevidos, razão pela qual a condenação do Requerido à devolução dos 
valores com os acréscimos legais, bem como à obrigação de fazer de se 
eximir de realizar novos descontos é medida que se impõe. 

 



      

12 

 

2.3 Da impossibilidade de cobrança de valores pagos de forma indevida a 
servidores públicos por erro exclusivo da administração pública – boa-fé do 
administrado – ausência de processo administrativo. 

 

Em homenagem ao Princípio da Eventualidade, e tão somente por 
amor ao debate, vale ressaltar, também, que, mesmo se o pagamento tivesse sido 
realizado de forma indevida, o que já restou comprovado que não é, ou por erro 
operacional ou por má interpretação da lei pela Administração Pública não há que 
se falar em cobrança do administrado, conforme decisão dos tribunais superiores. 

O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que o 
ressarcimento de valores pagos de forma indevida pela Administração Pública 
somente poderá ocorrer caso reste comprovado, de forma inconteste, que houve 
má-fé por parte do administrado, vejamos: 

 

 

(...) esta Corte firmou o entendimento de que é imprescindível a comprovação da má-
fé do administrado para a configuração do dever de ressarcimento de valores 
indevidamente recebidos por erro da administração. 

[ARE 696.316, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 10-8-2012, dec. monocrática, DJE de 
16-8-2012.] 

 

Sérgio Ferraz e Adilson Dallari defendem justamente a análise da boa-
fé em cada caso concreto: 

A boa-fé é um elemento externo ao ato, na medida em que se encontra no pensamento 
do agente, na intenção com a qual ele fez ou deixou de fazer alguma coisa. É 
impossível perscrutar o pensamento, mas é possível, sim, aferir a boa (ou má) fé, pelas 
circunstâncias do caso concreto, por meio da observação de um feixe convergente de 
indícios [...] no processo administrativo, no tocante à decisão de validar ou invalidar um 
ato, de manter ou desconstituir uma situação jurídica, de aplicar ou não uma 
penalidade, a boa-fé do particular envolvido deve ser levada em consideração, pois sua 
intenção é efetivamente relevante para o Direito. Essa relevância está expressamente 
ressaltada no art. 2o, IV, da Lei 9.784, de 1999, e reiterada em seu art. 4o, II (FERRAZ; 
DALLARI, 2000, p.83). 
 

Portanto, o poder de autotutela autoriza que a Administração Pública 
reveja seus atos, desde que não prejudique o direito de terceiros e respeite todo 
o ordenamento jurídico em que está inserido. 

Afinal, não se pode pretender penalizar o servidor, com o ônus da 
reposição, do que recebeu a maior indevido, depois de incorporado ao seu patrimônio, 
se ele não concorreu direta ou indiretamente para o erro administrativo do qual foi 
beneficiado. Não seria justo penalizá-lo com a devolução de verba que foi 
utilizada para o seu sustento e de sua família. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28696316%2ENUME%2E+OU+696316%2EDMS%2E%29%28%28JOAQUIM+BARBOSA%29%2ENORL%2E+OU+%28JOAQUIM+BARBOSA%29%2ENPRO%2E+OU+%28JOAQUIM+BARBOSA%29%2EDMS%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11324871/artigo-2-da-lei-n-9784-de-29-de-janeiro-de-1999
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104076/lei-de-procedimento-administrativo-lei-9784-99
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11324277/artigo-4-da-lei-n-9784-de-29-de-janeiro-de-1999
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11324215/inciso-ii-do-artigo-4-da-lei-n-9784-de-29-de-janeiro-de-1999
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Corrobora com esse entendimento a súmula 106 do Tribunal de 
Contas da União: "O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma, 
aposentadoria e pensão, não implica, por si só a obrigatoriedade da reposição das 
importâncias já recebidas de boa-fé, até a data da decisão pelo órgão competente”. 

Esse, inclusive, é o entendimento dos Tribunais Superiores, vejamos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO 
DE VANTAGEM DECORRENTE DE NÍVEL MAIS ELEVADO. EQUÍVOCO DA 
ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NO RECEBIMENTO. 
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO 
PACIFICADO ATRAVÉS DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA RESP. 1244182/PB. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA 
DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. 
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 
70061326351, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson 
Moacir Gubert, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - REEX: 70061326351 RS, Relator: 
Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 28/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data 
de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019) 

 

Ademais, ainda que houvesse a possibilidade de restituição de 
valores recebidos de forma indevida, no caso de comprovação da má-fé do 
servidores, é imperiosa a instauração de um processo administrativo com o devido 
respeito à ampla defesa e contraditório, isso porque a remuneração possui caráter 
alimentar, não podendo, de forma arbitraria, a Administração Pública realizar 
descontos na remuneração do servidor por considerar que houve pagamento 
indevido. 

 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE 
SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IPSEMG - PARCELAS 
REMUNERATÓRIAS - PAGAMENTO TIDO POR INDEVIDO PELA 
ADMINISTRAÇÃO - DESCONTO NO CONTRACHEQUE - INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA - ILEGALIDADE - PRINCÍPIOS DA 
BOA-FÉ E DA LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - CONCESSÃO DA 
ORDEM 1. A Administração não pode, sem a prévia instauração de processo 
administrativo, realizar desconto nos vencimentos do servidor, ao 
entendimento de que determinada parcela fora paga de forma indevida, uma vez 
que o princípio da autotutela não se confunde com o poder de 
autoexecutoriedade. 2. Afigura-se, ademais, ilegítima a repetição dos valores pagos 
por equívoco do próprio ente público, porque recebidos de boa-fé pelo servidor. 
Precedente vinculante do STJ. 3. Sentença confirmada, em reexame necessário.  (TJ-
MG - Remessa Necessária-Cv: 10000160817995002 MG, Relator: José Eustáquio 
Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de 
Publicação: 25/10/2019) 

 

Assim sendo, não há dúvidas de que os descontos realizados na 
remuneração dos servidores representados pelo Requerente, conforme 
esclarecido alhures, são absolutamente indevidos, razão pela qual a 
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condenação do Requerido à devolução dos valores cobrados indevidamente, 
com os devidos acréscimo legais, bem como à obrigação de fazer de se eximir 
de realizar novos descontos indevidos é medida que se impõe. 

 

2.4 Da necessária condenação do Requerido à repetição de indébito e à 
obrigação de fazer de não realizar novos descontos indevidos; 

 

A lógica leiga intui com facilidade que há injustiça na situação daquele 
que paga o que não deve. 

O pagamento indevido reporta-se à ideia de enriquecimento ilícito da 
pessoa que recebeu a contraprestação indevidamente, por isso a pessoa que recebeu 
indevidamente terá a obrigação de restituir o devedor da relação principal, com base 
nos termos do artigo 884 do CC/2002, que dispõe: “aquele que, sem justa causa, se 
enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita 
a atualização dos valores monetários”. 

Assim, prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, a possibilidade da 
incidência de sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo 
cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de 
consumo.  

 

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, 
nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

 

Do mesmo modo, dispõe o artigo 940 do CC/2002, quando estabelece 
que o credor que demanda por dívida já paga deverá indenizar o devedor no valor 
correspondente ao dobro do que foi cobrado indevidamente.  

 

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar 
as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao 
devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente 
do que dele exigir, salvo se houver prescrição. 

 

Os citados dispositivos legais são compatíveis com o princípio da 
legalidade: nulla poena sine lege, constante no artigo 5º, inciso II, da CR/88. 

Embora o poder público não esteja submetido de forma absoluta sob o 
regime das relações de consumo, mutatis mutandis e por analogia, não se pode 
admitir que o mesmo sem qualquer justificativa plausível desonre, descumpra e 
afronte o que ele mesmo impôs à iniciativa privada. 
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Inclusive, os Tribunais Superiores têm reconhecido, por anos, a 
possibilidade de condenação da Fazenda Pública à repetição de indébito, vejamos: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 
PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO INOMINADO DA PARTE 
AUTORA PROVIDO. EXISTÊNCIA DE PREPARO. REEMBOLSO. PEDIDO DE 
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM RELAÇÃO À MULTA PAGA. OMISSÃO 
VERIFICADA. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que 
deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, sustentando a 
existência de omissão quanto à dois pontos: a) havendo recolhimento do preparo, 
postula a condenação do recorrido em custas judiciais e b) pretende a repetição do 
indébito em relação à multa paga, haja vista a declaração de nulidade do auto 
de infração. O artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei nº 
12.153/09, dispõe que não haverá condenação na sentença e, em segundo grau, 
somente o recorrente, vencido, pagará custas e honorários de advogado. Ou seja, no 
Microssistema dos Juizados Especiais não há condenação da parte recorrida. Daí 
porque descabe falar em devolução de custas. No que diz respeito à devolução 
dos valores pagos a título de multa, haja vista a decisão que declarou anulado 
o auto de infração, com razão a parte embargante, nos termos do artigo 286, § 
2º, do CTB. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM 
EFEITOS MODIFICATIVOS. UNÂNIME. (Embargos de... Declaração Nº 
71008022527, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: 
Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 29/11/2018). (TJ-RS - ED: 71008022527 RS, 
Relator: Volnei dos Santos Coelho, Data de Julgamento: 29/11/2018, Turma Recursal 
da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2018)  

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 
DESAÚDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. HONORÁRIOS. INVERSÃO 
DA SUCUMBÊNCIA. 1. O fato de os servidores públicos terem ou não usufruído do 
serviço de saúde prestado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do 
Sul -IPERGS é irrelevante para fins de repetição de indébito da contribuição 
questionada. Precedentes.”(REsp 1294775 / RS – Relator Ministro Castro Meira, j. 
Em 16/02/2012) 

Ante todo o exposto, não há qualquer dúvida de que a cobrança 
realizada pela Administração Pública através do desconto do valor de R$ 606,85 
(seiscentos e seis reais e oitenta e cinco centavos) direto no contracheque dos 
policiais civis representados pelo Requerente, foi absolutamente indevido e 
arbitrário A UMA porque o pagamento do décimo terceiro salário de forma integral 
com base na remuneração recebida no mês de dezembro é direito do servidor, A 
DUAS porque ainda que houvesse erro no pagamento da remuneração dos 
servidores, sendo este erro exclusivo da Administração Pública, com a inconteste 
boa-fé dos administrados. 

Assim sendo, não há dúvidas de que os descontos realizados na 
remuneração dos servidores representados pelo Requerente, conforme 
esclarecido alhures, são absolutamente indevidos, razão pela qual a 
condenação do Requerido à devolução dos valores cobrados indevidamente, 
com os devidos acréscimo legais, bem como à obrigação de fazer de se eximir 
de realizar novos descontos indevidos é medida que se impõe. 
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3. DO VALOR DA CAUSA: 

 

Dá-se à presente causa o valor de R$ 197.226,25 (cento e noventa e 
sete mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).  

 

4. DOS PEDIDOS: 

 

Por todo o exposto, requer o que segue:  

 

a) O recebimento da presente ação, sua autuação e processamento 
na forma e rito ordinário, juntando, para tanto, os documentos em anexo; 

b) Preliminarmente ao mérito: 

I. a concessão da gratuidade da justiça nos termos do 
artigo 98, caput do Código de Processo Civil;  

II. Em homenagem ao Princípio da Eventualidade, caso não 
seja o entendimento desse nobre Juízo pelo deferimento 
da gratuidade da justiça, requer a concessão da redução 
do valor das custas, tendo em vista estar superior aos 
rendimentos do autor, e/ou o parcelamento das custas 
processuais, em 5 (cinco) parcelas de igual valor, nos 
termos do artigo 98, §6º do Código de Processo Civil; 

c) A citação do Requerido, na pessoa de seu representante legal, por 
meio de Oficial de Justiça, para, querendo, contestar o feito no prazo 
legal; 

d) A citação, também em nome próprio, do Sr. Ronaldo Ramos Caiado, 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Goiás; 

e) A intimação do Ministério Público Estadual, nos termos do art.5º, 
§1º, da Lei n.º 7.347/1985, para se manifestar na condição de custus 
legis. 

f) A produção de todas as provas em Direito admitidas, inclusive 
testemunhais, periciais e especialmente documentais; 

g) No mérito, após a devida instrução processual, a concessão da 
tutela ora pleiteada, para: 

I. CONDENAR o Requerido à repetição de indébito para restituir 
os valores descontados dos servidores representados pelo 
Requerente, com o código no contracheque de n.º 1100014 – 
“Dev. 13 salário”, no valor de R$ 606,85 (seiscentos e seis 
reais e oitenta e cinco centavos), de cada servidor, cujo valor 
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deverá ser acrescido de atualização monetária e juros de 
mora até a data do efetivo pagamento; 

II. CONDENAR o Requerido à obrigação de fazer no sentido de 
se eximir de realizar novos descontos indevidos na folha de 
pagamento dos servidores representados pelo ora 
Requerente; 

h) Depois disso, requer seja oportunizada a habilitação aos autos dos 
servidores que fazem jus à restituição dos valores indevidamente 
descontados, para liquidação e execução da sentença. 

a. Requer também, que seja a parte requerida condenada ao 
pagamento das custas e honorários sucumbenciais, a serem arbitrados 
por este Juízo, com observância ao disposto no artigo 85, §3º, do CPC;  

b. Que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em 
nome dos advogados BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA 
PENA, OAB/GO n.º 33.670, e KAROLINNE DA SILVA SANTOS PENA, 
OAB/GO n.º 33.883, sob pena de nulidade. 

  

Para os fins do art. 334, §4º, I, do Código de Processo Civil de 2015 e 
em atenção ao disposto no §5º do mesmo dispositivo, o Requerente manifesta-se 
pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação, visto o caráter da 
matéria debatida. 

Sem mais para o momento, são estes os termos que, cumpridas as 
formalidades legais, aguarda-se o mais célere deferimento, para que se preste justa 
homenagem à Constituição da República, à Doutrina, à Jurisprudência e ao Direito, 
tornando-se a respeitável decisão a ser proferido, um instrumento de expressão da 
tão costumeira e decantada justiça! 

 

Goiânia/GO, 05 de março de 2020. 

 

 

Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena 
OAB/GO n.º 33.670 

(Assinado Digitalmente) 
 

Karolinne da Silva Santos                        Camila Dufrayer Coelho Silveira 
OAB/GO n.º 33.883                                           OAB/GO n.º 49.177 

(Assinado Digitalmente)                                    (Assinado Digitalmente) 
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ANEXOS: 

Doc.1 – Procuração e documentos constitutivos; 

Doc.3 – Contracheque comprovando a realização do desconto indevido na folha 
salarial com a denominação “Dev.13 salário”, no mês de dezembro de 2019 e no 
mês de fevereiro de 2020; 

Doc.4 – Processos Administrativos requerendo a devolução do valor 
indevidamente descontados com decisão denegatória; 

Doc.5– Guia de custas iniciais 

 

 


