
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE FUNÇÃO COMISSIONADA EM DUPLICIDADE.
ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE
BOA-FÉ DO AGENTE PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA.

1 - O art. 46 da Lei 8.112/1990 prevê a reposição ao erário de pagamento feito
indevidamente ao servidor público.
2 - O Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recurso repetitivo, no RE
1.244.182, DJe de 19/10/2012, considerou que quando a Administração Pública interpreta
erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa
expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que
ocorra respectivo desconto, ante a boa-fé do servidor público.
3 - Não se amolda a essa situação, porém, o valor recebido indevidamente por erro
operacional da Administração, pois não estarão caracterizadas a interpretação errônea de
uma lei e a boa-fé do servidor, uma vez que não haverá falsa expectativa de que os valores
recebidos são legais e definitivos. Nesse sentido, o AIREsp 1.494.755, DJe 9/3/2017.
4 - Não é razoável considerar que o agente age de boa-fé ao criar uma expectativa de que
o valor recebido em dobro, por um período não trabalhado, seja legal e definitivo.
5 - O mero erro operacional da Administração não é suficiente para gerar expectativa no
agente público e impedir a reposição de valores recebidos indevidamente ao erário.
6 - Recurso a que se nega provimento.

 

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Brasília/DF, 6 de dezembro de 2018.
 

Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora
Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em 12/12/2018, às 18:37 (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 7325155 e o código CRC 40F83650.
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