
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES  (Relator):  —
Cuida-se  de  recurso  administrativo  interposto  por  Renata  Augusto  Lopes  Gonçalves,  Analista
Judiciário/Área Judiciária, do quadro da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT, contra a decisão
da Diretoria do Foro, que lhe determinou, em 12/04/2019, a reposição ao erário da importância de R$
4.539,17 (quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), a título de recebimento
indevido de função comissionada (FC-05) em desconformidade com os arts. 9º, 10 e 11, da Resolução
nº 03/2008/CJF.

Sustenta que, nos meses de fevereiro a abril  de 2018, fora dispensada da função
FC-05 e designada para outra função, também de FC-05, a partir de 01/02/2018, ato que ficou sem
efeito, porquanto  estava em licença médica devido à perda de seu bebê, de 29/01 a 01/04/2018.

Destaca  que  os  valores  percebidos  o  foram  de  boa-fé  e  que  se  trata de  verba
alimentar, tendo também havido erro da Administração Pública. Faz remissão a julgados dos TRF’s da
1ª e 5ª Regiões, do STJ e do STF.

A Divisão de Legislação de Pessoal – DILEP manifesta-se pelo não provimento do
recurso, pois é “(...) devida a restituição da importância recebida, indevidamente, a título de função
comissionada (FC-05), referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2018, pela servidora Renata
Augusto Lopes Gonçalves, a título de acerto de contas.”

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — Nos
termos do art. 9º da Resolução CJF/003/2008, “No caso de designação para função comissionada, o
início do exercício deverá coincidir  com a data de publicação do respectivo ato,  salvo  quando  o
servidor estiver de licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que  recairá
no  primeiro  dia  útil  após  o  término  do  impedimento,  e  não  poderá  exceder  a  trinta  dias  da
publicação.” (destaque aditado).

Como a servidora, na data da designação para a FC-05, em 01/02/2018, já estava em
gozo de licença médica, o termo inicial da eficácia de função deveria ser o dia 02/04/2018, já que a
licença findou no  dia  anterior,  01/04/2018,  não havendo  dúvida  razoável  acerca da  obrigação de
devolver o benefício recebido indevidamente, inclusive pela ciência da interessada de que não poderia
receber os valores no referido período.
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Assim é o estudo da Divisão de Legislação de Pessoal do TRF – 1, nesses termos:

Cuida-se  de  Recurso  Administrativo  (8506315)  apresentado  pela  servidora
Renata Augusta Lopes Gonçalves em face de decisão proferida pela Diref/MT
(8431155)  que  determinou  à  autora  a  devolução  da  importância
correspondente a R$ 4.5392,17 (quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e
dezessete centavos), recebida indevidamente a título de função comissionada
(F-05), em desconformidade com os arts. 9, 10 e 11 da Resolução 03/2008/CJF.
Alega a recorrente, em síntese, que (8506315):

a) não houve comunicação da mudança de função; b) estava em licença
médica devido à perda de seu bebê; c) apenas foi regularizado o quadro
das funções desta Subseção; d) os valores percebidos foram de boa-fé; e)
trata-se de verba alimentar e f) houve erro da Administração Pública
[...]

A  alegação  boa-fé  por  parte  da  servidora,   por  si  só,  assinale-se,  não  é
suficiente  para  eximi-la  da  dispensa  de  reposição  dos  valores  recebidos
indevidamente.

De  acordo  com  a  decisão  do  TCU  no  Acórdão  820/2007  –  Plenário
(TC-011-721/2003-1),  Sessão de 09/05/2007,  algumas situações conjugadas
precisam  ser  analisadas  nos  casos  de  reposição  ao  erário  que,  somente  
quando  verificadas  cumulativamente,  podem  ensejar  eventual  dispensa,
que são a presença de boa-fé do servidor; ausência, por parte do servidor de
influência  ou  interferência  para  a  concessão  da  vantagem  impugnada,
existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da
norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da
vantagem impugnada; e interpretação razoável, embora errônea, da lei pela
Administração.

No tocante ao argumento trazido pelo recorrente de que recebeu de boa-fé os
valores  indicados,  já  existe  entendimento  pacificado  no  Conselho  de
Administração, no sentido de que, nos casos de reposição ao erário, não basta
apenas  a  alegação  de  boa-fé  para  a  dispensa  da  devolução.  Somente  
quando  estiverem  presentes  algumas  situações  cumulativamente,  podem
ensejar  eventual  dispensa  de  devolução,  a  saber:   presença  de  boa-fé  do
servidor; ausência por parte do servidor de influência ou interferência para a
concessão da vantagem impugnada,  existência  de  dúvida plausível  sobre  a
interpretação,  validade ou  incidência  da norma infringida,  no momento  da
edição  do  ato  que  autorizou  o  pagamento  da  vantagem  impugnada;  e
interpretação  razoável,  embora  errônea,  da  lei  pela  Administração.  Nesse
sentido, atente-se para os seguintes acórdãos:

"RECURSO  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO

1. Para afastar a obrigação de reposição ao erário, de valores recebidos
indevidamente, não basta a alegação de boa-fé do servidor, sendo
necessária “a demonstração da existência de dúvida plausível sobre a
interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da
edição do ato impugnado, bem como que esse ato comportou
interpretação razoável de lei, ainda que equivocada” (TCU).

2. Pontuou o TCU, no acórdão 1909/2003: 9.1. a reposição ao erário
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somente pode ser dispensada quando verificadas cumulativamente as
seguintes condições: 9.1.1 presença de boa-fé do servidor; 9.1.2 ausência,
por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da
vantagem impugnada; 9.1.3 existência de dúvida plausível sobre a
interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da
edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; e
9.1.4 interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração;
9.2. a reposição ao erário é obrigatória, nos termos preconizados no
Enunciado 235 da Súmula deste Tribunal e na forma dos arts. 46 e 47 da
Lei 8.112/90, quando não estiverem atendidas todas as condições
estipuladas no subitem 9.1 ou, ainda, quando os pagamentos forem
decorrentes de erro operacional da Administração.

3. Hipótese em que o pagamento indevido resultou de ação promovida
pelos servidores, que, assim, tiveram “influência ou interferência para a
concessão da vantagem”, não se configurando hipótese de dispensa da
reposição, na forma preconizada pelo acórdão do TCU.

4. Recurso não provido.".  (Processo Administrativo n. 7.710/2010-TRF1,
Relator Des. Federal Daniel Paes Ribeiro, Corte Especial Administrativa,
em 10/1/2013) 

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EXONERADO DE CARGO EM
 COMISSÃO. RECEBIMENTO A MAIOR EM VIRTUDE DE A EDIÇÃO
DO ATO EXONERATÓRIO TER OCORRIDO DEPOIS DO
FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEVER DE
RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA RECEBIDA A MAIOR.

1. Sendo o pagamento a maior resultado não de interpretação equivocada
ou de má aplicação da legislação de regência pela própria Administração,
mas de circunstância de haver sido fechada a folha de pagamento antes da
edição do ato de exoneração do servidor, não se pode opor boa fé como
causa impeditiva de cobrança do valor recebido a mais.

2. Recurso não provido. (Processo Administrativo n. 9.473/2013-TRF1,
Relator Des. Federal Carlos Moreira Alves, Conselho de Administração,
sessão de 6/11/2014).

 [...]       

 O erro, no caso, não decorreu de dúvida plausível sobre a interpretação,
validade ou incidência de norma infringida,  e nem de interpretação
razoável, embora errônea, da lei pela Administração. Cuida-se, apenas,
de erro operacional, por parte da Administração.

Não se justifica, portanto, a dispensa de reposição dos valores recebidos
indevidamente, e, dessa forma, a Administração está amparada para
proceder ao desconto, nos termos da decisão do TCU e, também, do
Conselho de Administração deste Tribunal, acima citadas.

Por essas razões, entendemos devida a restituição da importância recebida,
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indevidamente, a título de função comissionada (FC-05), referente aos meses de
fevereiro, março e abril de 2018, pela servidora Renata Augusto Lopes
Gonçalves, a título de acerto de contas.[...]  

Forte  nessas  razões,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo  a  determinação  da
DIREF/MT, lembrando que a devolução poderá ser parcelada.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO.  FUNÇÃO  GRATIFICADA (FC-05).  TERMO  INI CIAL.  PERCEPÇÃO
COINCIDENTE COM LICENÇA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. AU SÊNCIA DE BOA-FÉ.
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. “No caso de designação para função comissionada, o início do exercício deverá coincidir com a data
de publicação do respectivo ato, salvo quando o servidor estiver de licença ou afastado por qualquer
outro motivo legal, hipótese em que  recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, e não
poderá exceder a trinta dias da publicação.” (Resolução CJF nº 003/2008 – art. 9º).

2. Como a servidora, na data da designação para a FC-05, em 01/02/2018, já estava em gozo de licença
médica, o termo inicial de eficácia da função deveria ser o dia 02/04/2018, já que a licença findara no
dia anterior, 01/04/2018, não havendo dúvida razoável acerca da obrigação de devolver o benefício
recebido indevidamente, inclusive pela ciência da interessada de que não poderia receber os valores no
referido período.

3.  Hipótese  em que  não  aproveita  à  recorrente  a  tese  da  percepção de  boa-fé.  O  pagamento  da
vantagem, legalmente indevida nas circunstâncias em que efetuado, decorreu de erro operacional da
Administração, impondo-se a restituição.

4. Desprovimento do recurso.  

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração negar provimento ao recurso, à unanimidade.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – Brasília, 19 de dezembro de 2019.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES , Relator

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
07/01/2020, às 17:30 (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 9497399 e o código CRC D8BDE288.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0002436-29.2019.4.01.8009 9497399v4

SEI/TRF1 - 9497399 - Relatório e Voto https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

4 de 4 08/01/2020 18:39


