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EMENTA

ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. R ESTITUIÇÃO.
VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE E DE BOA-FÉ. HORAS EXTRAS. RE POSIÇÃO
AO ERÁRIO.

1. Trata o presente processo de pagamento de horas extras a servidores da Seção de Sistemas de
Informática – SECIN, no período de 19 horas do dia 18/03/2016 até 06 horas do dia 4/4/2016, que
ensejou a suspensão de todas as atividades para atualização dos bancos de dados da 1º Região,
conforme Portaria PRESI nº 21/2016 c/c Portaria DIGES nº 127/2016.

2. Sobre o tema este colendo Conselho de Administração manifestou-se pelo reconhecimento da
obrigatoriedade da devolução dos valores indevidamente recebidos, ressalvando as hipóteses em que
estejam presentes os requisitos de: a) boa-fé do beneficiário; b) ausência de influência ou interferência
do beneficiário na concessão da vantagem irregular; c) existência de dúvida plausível sobre a
interpretação, validade ou incidência da norma; e d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela
Administração.

3. “In casu, não se trata de interpretação controvertida ou de erro de interpretação da norma legal
pela Administração apta a gerar dúvida quanto ao direito à sua percepção, no momento da realização
do ato de pagamento, mas de simples erro de lançamento, gerando valores indevidos. Assegurar a
subsistência do argumento defensivo de desnecessidade de restituição seria possibilitar o
enriquecimento sem causa e, portanto, ilícito, do beneficiário. [...]”.Processo PA 201207251 / BA -
PROCESSO ADMINISTRATIVO. Relator DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO.
Órgão Conselho de Administração. Data Decisão 05/12/2013. Decisão - O Conselho de Administração
do TRF - 1a Região, por unanimidade, indeferiu o recurso administrativo, nos termos o voto do relator.

4. Ademais, destaca-se que houve reposição por outros servidores dos valores devidos, referentes às
mesmas verbas ora questionadas.

5. Desse modo, não evidenciados os requisitos para que seja afastada a obrigação de reposição ao erário
dos valores recebidos indevidamente, restando, ainda, vedado o enriquecimento sem causa da
recorrente e o tratamento não isonômico com os demais servidores que efetivaram a devolução nos
moldes legais.
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6. Recurso não provido.

ACÓRDÃO
 

Vistos e relatados estes autos, em que é interessada a parte acima indicada:
Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

 
Brasília, 05 de outubro de 2017 (data de julgamento).

 
Desembargador Federal HERCULES FAJOSES

Relator

Documento assinado eletronicamente por Hercules Fajoses, Desembargador Federal, em
26/10/2017, às 21:11 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4921338 e o código CRC CC6848EC.
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