
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

Trata-se de Recurso Administrativo (9376436) interposto pelo servidor Francisco Hélio de 
Araújo Alcântara em face da Decisão da Diretoria-Geral nº 493 (4289975), que determinou a 
devolução do valor de R$ 1.892,26 ao Erário, a título de horas extraordinárias atribuídas para 
fazer a migração da versão do Banco de Dados Oracle neste TRF da 1ª Região e nas Seções 
Judiciárias, no período de 18/03 a 04/04/2016, em razão de pagamento indevido.

2. Segundo consta do Parecer n° 3440757 da DILEP, houve a necessidade de retificação do 
pagamento de horas extras em conformidade com a frequência daqueles que prestaram serviço 
no plantão administrativo de 18/03/2016 a 04/04/2016, seguindo-se a Resolução CJF nº 4/2008.

3. Esse entendimento faz parte da Informação nº 3471134 da DIPAG e da Informação nº 
3542778 da Secretaria de Controle Interno, cujo recorte que interessa reproduzo abaixo, verbis:

“Referência : Processo SEI 0001032-38.2017.4.01.8000
Interessado (a) :FRANCISCO HÉLIO DE ARAUJO ALCÂNTARA - CPF: 509.966.653-15
Assunto : DEVOLUÇÃO DE HORAS-EXTRAS RECEBIDAS A MAIOR
Período de apuração : 18/03 a 04/04/2016
Valor : (R$ 1.892,26)
Destino: : Dicoc/Secor
(...)
Analisados os autos, verificou-se que o total devido ao servidor foi de R$ 4.456,10, conforme 
planilha da Dipag 3466193, sendo que foi pago o valor de R$ 6.348,36. Assim, constatou-se que 
o servidor deverá repor ao erário o valor de R$ 1.892,26.”

4. Ao ser notificado desse fato, o referido servidor apresentou a Manifestação nº 4269038, por 
meio de advogado, que, resumidamente, ao final solicitou fosse reconhecido o recebimento de 
boa-fé dos valores em questão no período em que foram pagos pela Administração Pública, em 
virtude de erro na interpretação de leis e/ou atos normativos pertinentes ou de erro de cálculo, a 
que ele não fosse compelido a fazer supracitada devolução.

5. Os autos retornaram à DILEP para manifestação, que, em síntese, sustentou não ser suficiente 
ao servidor receber de boa-fé pagamento indevido, haja vista que a ninguém é dado o direito do 
enriquecimento sem causa, além de entendimentos consolidados nesse sentido exarados pelo 
Conselho de Administração, transcritos abaixo, verbis:

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 
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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)

"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 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. 1.615/1995-TRF1, Relator Daniel Paes Ribeiro, Conselho de 
Administração em 19/6/2015)

6. Com efeito, a unidade técnica finalizou dizendo que “... o mero erro de cálculo ou erro na 
conta da parcela devida não é suficiente a afastar a sua devolução quando constatado o 
pagamento à maior, tanto mais como no caso concreto, em que o servidor sequer realizou as 
horas-extras cuja devolução está sendo objeto deste autos.”.

7. Nesse propósito, a DIGES proferiu nova Decisão (4289975) imputando ao servidor a 
devolução do valor de R$ 1.892,26 ao Erário, pelo motivo de não ter havido contraprestação 
laboral em jornada excedente, no período de 18/03 a 04/04/2016, conforme informação Dipag 
(3471134) e frequência registrada (3440785), a teor do art. 46 da Lei nº 8.112/1990.

8. Dessa decisão o servidor recorreu, por meio de advogado, alegando que erro de agentes 
públicos não pode ser transferido aos demais agentes; que a jurisprudência do STJ firmou o 
entendimento de que não seria possível obrigar o servidor público a devolver ao erário valores 
que recebeu de boa-fé, embora pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de 
“interpretação equivocada de lei”; que há orientação do STJ às hipóteses de pagamento de verba 
de natureza salarial – portanto, de índole alimentar – em decorrência de má aplicação da lei ou 
erro de cálculo; enfim, que não cabe à Administração obrigar a restituir o valor recebido, porque 
fora pago de boa-fé e sem qualquer interveniência/ingerência.

9. Ao fim, requereu fosse conhecido e provido o Recurso para declarar o recebimento de boa-fé 
dos valores em questão, em virtude de erro na interpretação de normativos pertinentes ou de 
erro de cálculo, evitando-se, assim, a restituição ao Erário.

10. A DIGES recebeu o Recurso, mantendo os termos da Decisão nº 493, e o submeteu à E. 
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Presidência desta Corte que, no Despacho PRESI (4422010), determinou a distribuição do feito 
a um dos membros do Conselho de Administração, vindo-me conclusos os autos.

É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

VOTO

Cuida-se de Recurso Administrativo (4390244) interposto pelo servidor Francisco Hélio de 
Araújo Alcântara em face da Decisão da Diretoria-Geral nº 493 (4289975), que determinou a 
devolução do valor de R$ 1.892,26 ao Erário, a título de horas extraordinárias, em razão de 
pagamento indevido.

2. Preliminarmente, o Recurso é tempestivo, nos termos do art. 108 da Lei nº 8.112/1990.

3. Em suas razões, unidades técnicas desta Corte – DILEP, DIPAG e SECOI – expuseram que 
houve pagamento indevido ao Recorrente e faz-se necessário o ressarcimento de R$ 1.892,26.

4. A Resolução CJF nº 004/2008 norteia o procedimento de pagamento de horas extras na 
Justiça Federal, ao estabelecer que elas devem ser pagas somente aos servidores que 
ultrapassem a jornada de trabalho de 8 horas diárias, observado o intervalo para descanso, in 
verbis:

“Art. 45. Será considerado serviço extraordinário aquele que exceder à jornada de trabalho de 
oito horas diárias.
§ 1º O servidor submetido à jornada ininterrupta poderá prestar serviço extraordinário desde que, 
no dia da prestação do serviço, cumpra jornada de oito horas de trabalho com intervalo de, no 
mínimo, uma hora.
§ 2º As horas efetivamente trabalhadas pelo servidor de que trata o §1º deste artigo acima da 
jornada a que esteja submetido e até a oitava hora de trabalho não são consideradas horas extras, 
sendo vedada a sua remuneração.”

5. Há de se ressaltar a consolidada jurisprudência do STJ, desde o julgamento do Recurso 
Especial Representativo da Controvérsia nº 1.244.182/PB, Relator Ministro Benedito 
Gonçalves, de 10 de outubro de 2012, quando a Primeira Seção firmou o entendimento de que 
não é devida a restituição de valores pagos de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má 
aplicação da lei por parte da Administração.

6. Por conseguinte, essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de 
cálculo ou falha operacional, a exemplo do que consta nos seguintes Acórdãos daquela Colenda 
Corte: Relator Ministro Francisco Falcão, no julgamento do Recurso Especial nº 1.758.037-CE, 
de 21 de março de 2019; Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento dos EDcl 
no AgInt no REsp nº 1412415/MG, de 06 de novembro de 2018; Relator Ministro Og 
Fernandes, no julgamento do Recurso Especial nº 1.707.241 – DF, de 06 de setembro de 2018, 
respectivamente, ora reproduzidos, verbis:
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“EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES 
INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. 
REPETIÇÃO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE DESCONTADO A TÍTULO DE 
REPARAÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a 
devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro 
da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de 
cálculo ou falha operacional. II - A restituição dos valores que porventura já tenham sido 
descontados é decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto é indevido. III - Recurso 
especial provido.”
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA 
ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO 
ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E 
OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar 
contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. É firme a jurisprudência deste 
Tribunal Superior no sentido da impossibilidade de restituição de valores pagos a Servidor 
Público ou Pensionista Previdenciária de boa-fé, por conta de erro operacional da Administração 
Pública, em virtude do caráter alimentar da verba. 3. Assim, não havendo a presença de 
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte, quanto ao 
conteúdo da decisão, não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, e 
não podem ser ampliados. 4. Embargos de Declaração do ESTADO DE MINAS GERAIS 
rejeitados.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO 
RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 
SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. BOA-FÉ. 
REPETIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO. 
POSSIBILIDADE.
1. É deficiente a alegação genérica de violação do art. 1.022, I, do CPC/2015, configurada 
quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo 
Tribunal local e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. 
Incidência da Súmula 284/STF. 2. Incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo 
servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. 3. "A determinação de 
restituição dos valores eventualmente já descontados é decorrência lógica do acatamento do 
pedido" (AgInt no AgInt no REsp 1.321.804/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017). 4. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nessa extensão, provido.” (Grifos meus)

7. Assim sendo, é imperativo reconhecer a precedência que a jurisprudência do STJ 
materializou para afastar a retroatividade da invalidação do ato de pagamento, a maior, feito 
pela Administração ao servidor público, de modo a isentá-lo de devolver os valores recebidos 
por falhas de procedimentos de sua parte.
8. Não bastasse, a Colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
MS nº 34.243 AgR/DF, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, de 07 de março de 2017, 
pronunciou-se sobre essa matéria nos seguintes termos, verbis: “

“Ementa

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DO TCU 
QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA 
IMPETRANTE DO ÍNDICE DE 84,32% ALUSIVO AO PLANO COLLOR. DEVOLUÇÃO 
DAS VERBAS RECEBIDAS. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF.

1. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, constitui ônus da parte agravante infirmar 
especificamente todos os fundamentos em que se baseou a decisão agravada (Súmula 287/STF). 
Precedente.
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2. O STF firmou entendimento no sentido de que, atendidos os pressupostos estabelecidos pelo 
TCU e pela jurisprudência da Corte – boa-fé do servidor; ausência de influência, pelo servidor, 
na concessão da vantagem; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou 
incidência da norma infringida; interpretação razoável, embora errônea, da lei pela 
Administração – descabe a restituição de valores percebidos indevidamente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Decisão
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do 
Relator. 2ª Turma, Sessão Virtual de 24.2 a 6.3.2017.”

9. Ademais, a Administração, para cobrar o montante recebido indevidamente, limita-se a ter 
que provar a má-fé do administrado (exemplo: o recebimento em dobro pelo servidor do mesmo 
valor remuneratório nas esferas administrativa e judicial), ou seja, precisa demonstrar a 
desonestidade do servidor ou seu amplo conhecimento da natureza precária da decisão que 
originariamente fundamentou o ato viciado.

10. Em face disso, a evitar o erro no procedimento, a Administração deveria ter realizado o 
cotejo da planilha de horas extraordinárias com o relatório de frequência do servidor e observar 
o teor da Resolução CJF nº 004/2008 antes de realizar o pagamento indevido, que a posteriori 
não pode ser imputado ao servidor.

11. Portanto, concluo que houve o recebimento de boa-fé do valor em questão pelo servidor 
Francisco Hélio de Araújo Alcântara, em virtude de erro de cálculo ou falha operacional de 
unidade administrativa do TRF da 1ª Região, não sendo devida a restituição do valor pago, com 
base na consolidada jurisprudência do STJ, originária do Recurso Especial Representativo da 
Controvérsia nº 1.244.182/PB, firmada no Recurso Especial nº 1.758.037-CE, EDcl no AgInt no 
REsp nº 1412415/MG, Recurso Especial nº 1.707.241 – DF -, e no entendimento do STF no 
julgamento do MS nº 34.243 AgR/DF.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Administrativo.

É como voto.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 

Federal, em 12/05/2020, às 17:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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 10227734 e o código CRC 5E262106.
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