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A repetição far-se-á voluntàriamente,
mediante acôrdo, ou judicialmente, pela
açã<> de in rem verso.
O princípio, próprio do direito privado, estende-se, no regime do direito
administrativo, às relações patrimoniais
entre o Estado e os seus servidores.
Alterada, por fôrça da norma sucessiva, a obrigação de pagar, os adiantamentos feitos, à base antiga, devem ser
compensados, de modo a se repetir o
pagamento a maior.
A indenização devida à Fazenda Nacional pelo valor do excesso poderá ser
compulsoriamente debitada em fôlha de
pagamento, ficando, porém, nessa hipótese, adstrita aos percentuais máximos admitidos em lei que são, para os
civis, o do art. 125 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei
n. o 1.711, de 28 de outubro de 1952) e,
para os militares, o do art. 329, alínea
d, do Código de Vencimentos e Vantagens (Lei n. O 1.316, de 20 de janeiro
de 1951).

A Administração pode exercer o seu
direito à repetição do indébito, amigàvelmente, de uma só vez, ou em parcelas.
Não havendo acôrdo, poderá ocorrer
à via judicial, mediante ação própria
contra o patrimônio que se enriqueceu
sem justa causa.
Se, no entanto, preferir a execução
coativa, na própria via administrativa,
não poderá exceder aos descontos obrigatórios consignados para as indenizações e reposiÇ.Ões a favor da Fazenda
Nacional.
Tais limites poderão, em princípio,
ser ultrapassados, quando o pagamento
se houve por má-fé, ou quando decorreu de execução provisória de sentença
que, uma vez reformada, restitui as
partes ao estado anterior, reparados os
danos decorrentes (Código de Processo
Civil, art. 883), o que, porém, não se
verif:ca, no caso.

MILITAR

CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
- O legislador distinguiu de modo objetivo e claro
o tempo de efetivo exercício daquele que considera anos de
serviço.
Interpretação do art. 54 da Lei n.o 2.370, de 1954.
MINIST:tRIO DA GUERRA
PR<>CESSO N.o

Otávio de Oliveira Braga, Coronel,
solicitando seja mandado contar como
de efetivo exercício os últimos seis meses passados no Colégio Militar. - Indeferido face ao parecer n. o 322, de 4
do corrente, da Consultoria-Jurídica
dêste Ministério. Publique--se com c citado parecer e arquive-se.
Parecer a que se refere o despacho
supra:

*

PARECER

1. Solicita o Coronel Otávio de Oliveira Braga que se lhe conte como tempo de efetivo serviço, para fins do arti-

10.945-57
go 54 da Lei n. O 2.370-54, o período a
que se refere o art. 94 do Decreto número 15.416-22".
2. Dispõe o Decreto n.o 15.420-22 (e
não o de n. o 15.416-22, a que se refere
o interessado), o qual aprovou Regulamento para os Colégios Militares: "Artigo 94. O aluno que fôr aprovado,
com distinção em tôdas as matérias de
ensino prático, constantes do parágrafo
único do art 8. 0 e em um têrço, pelo
menos, nas aulas que constituem o curso teórico-prático, e nas demais não tenha simplesmente, contará como tempo
de serviço militar para todos os efeitos,
exceto para baixa ou demissão, os ulti-
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mos 24 meses de sua estada no Colégio;
e somente 12 meses se as distinções forem apenas na maioria das disciplinas
práticas e em um sexto do curso teórico-prático. - Parágrafo único. Todo o
aluno com o curso integral do Colégio,
não compreendido na diposição anterior,
contará como tempo de serviço militar,
nas mesmas condições, os seis últimos
meses de sua estada no estabelecimento" .
3. Tendo em vista a expressão "para
todos os efeitos" contida na disposição
supra transcrita, resume-se o caso em
indagar se, para efeitos do art. 54 da
Lei n. o 2.370-'54, pode ser o mesmo considerado.
4. O Estatuto dos Militares (Decreto-lei n. O 9.698-46), dispõe: "Art. 97.
A partir da data da incorporação, a
quaisquer órgãos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, os militares começam a contar tempo de serviço nas
Fôrças Armadas.
§ 1.0 Na apuração do tempo de serviço dos militares, são usadas as seguintes expressões: a) temyo de efetivo serviço; b) anos de serviço.
§ 2. 0 Essas expressões são definidas
do seguinte modo:
a)
tempo de efetivo serviço: espaço de tempo, contado dia a dia, entre a
data inicial de praça e a data do lic~m
ciamento, da transferência para a reserva, ou da reforma. Na apuração do
tempo de efetivo serviço são deduzidos
os computáveis e desprezados os acréscimos previstos na legislação vigente
no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, exceto o tempo dobrado de serviço em camyanha, que é considerado serviço efetivo;
b) anos de serviço (computáveis
para fins de inatividade): soma dos
tempos de efetivo serviço (alínea anterior, inclusive tempo dobrado de campanha) e dos acréscimos legais (guarmçoes especlals, curso do Colégio Militar, licença especial, serviço público,
curso Acadêmico e arredondamento
para ano de fração de seis meses).

Vê-se, destarte, que o legislador distinguiu de modo objetivo e claro o tempo de efetivo serviço daquele que considera anos de serviço. Em razão de tal
distinção, leis posteriores têm regulado
condiçiies várias dos militares, inclusive a concessão de vantagens especiais.
Assim, a Lei n. o 2.370-54 dispõe:
Art. 54. O oficial que contar mais de
35 (trinta e cinco) anos de efetivo serviço, após o ingresso na inatividade:
I Será promovido ao pôsto imediato, se possuir o curso que o habilite
para o acesso;
11 Terá os proventos correspondentes ao pôsto imediato, com direito ao
montepio e com as vantagens que lhe
competirem de acôrdo como o Código
de Vencimentos e Vantagens dos Militare.s, se não possuir o curso que o habilite ao acesso;
IH - Terá os proventos aumentados
de 20'70 (vinte por cento) e vantagens
do referido Código, se ocupante do último pôsto da hierarquia militar, em tempo de paz.
5. Verifica-se que o legislador prevê para a concessão da vantagem em
aprêço, a contagem de trinta e cinco
anos de efetivo serviço. Ocorre, yor outro lado, que a mesma Lei D.o 2.370-54
dispõe no seu art. 45:
•. Na aplicação desta lei e da legislação em vigor, as expressões relativas
ao tempo de serviço prestado, subordinar-se-ão às constantes do Decreto-lei
n. O 9.698, de 2 de setembro de 1946".
6. Não vemos, assim, como se possa
considerar, para os efeitos do art. 54
da Lei n.o 2.370-54, o acréscimo de que
se trata, em que pese a circunstância
de se prever a contagem para todos os
efeitos. Na verdade, estamos diante de
uma disposição especial, posterior, que
condiciona a concessão do benefício nela
previsto ao implemento de fatores também esp2ciais (contagem de tr;nta e
cinco anos de efetivo serviço, na forma
do Estatutv dos Militares).
7. Face ao exposto, opinamos pelo
indeferimento. - Demóstenes Madureira ele Pinho, Consultor Jurídico".

