
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

O  EXMO.  SR.  DESEMBARGADOR  FEDERAL  HERCULES  FAJOSES
(RELATOR):

Trata-se  de  recurso  administrativo  interposto  por  LOURDILENE  DE  FÁTIMA
MORAES  SEREJO contra  despacho  do  Diretor  do  Foro  da  Seção  Judiciária  do  Maranhão,  que
determinou  a  reposição  ao  erário  das  parcelas  recebidas  a  título  de  auxílio-alimentação  “pelos
servidores que ultrapassaram o período de 24 (vinte e quatro) meses de licença para tratamento da
própria saúde, conforme art.  102, VIII,  ‘b’,  c/c art.  103, VII,  da Lei 8.112/90 e art.  18,  § 1º,  da
Resolução 04/2008 do Conselho da Justiça Federal” (ID 6730856).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que (ID 6730855):

“[...] esteve em tratamento de saúde constante a partir do ano de 2008 em razão de tendinopatia
nos dois ombros (síndrome do manguito rotador/tendinite do supraespinhoso). Referida patologia
foi fato gerador para várias licenças, pois a Requerente sentia muitas dores. Após vários meses e
anos de tratamento sem resultado positivo, a Requerente teve de se submeter a uma cirurgia em
2014. A melhora somente foi alcançada após a cirurgia.

[...]

Em razão desse problema, a Requerente extrapolou os 730 dias de licença para tratamento da
própria saúde, como observa a notificação via email,  sendo intimada a devolver ao erário o
auxílio alimentação que teria recebido indevidamente.

Ocorre que, somente agora a Administração percebeu o erro no pagamento do auxílio durante as
licenças  que  extrapolaram  o  teto.  Todavia,  a  Requerente  não  concorreu  para  o  erro
administrativo, tendo recebido os valores de boa-fé, pois havia aparência de legalidade.

[...]

Excelência,  a  decisão  que  determinou  a  reposição  dos valores  recebidos  a  título  de  auxílio
alimentação que ultrapassam 24 meses de licença para tratamento da própria saúde não se mostra
razoável, por se tratar de parcelas recebidas de boa-fé pela Requerente, ainda que indevidamente,
e, assim, não deveria estar sujeita a restituição, principalmente por se tratar verbas de natureza
alimentar.

[...]

Corroborando o entendimento dos tribunais superiores, a Advocacia-Geral da União editou a
Súmula nº 34. ‘In verbis’: ‘Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo
servidor público,  em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei  por parte da
Administração Pública’. [...]”

A Divisão de Legislação de Pessoal – DILEP, em parecer acolhido pela Secretaria de
Gestão de Pessoas - SECGP, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 6817284).

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por Hercules Fajoses, Desembargador Federal, em
22/01/2019, às 15:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 7495554 e o código CRC 102D5D71.
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