
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 Cristiane Baeta Magirius, Analista 
Judiciário/Área Judiciária, da Seção Judiciária do Mato Grosso, contra a decisão da Diretoria do 
Foro, que lhe determinou, em 23/03/2020, a devolução da importância de R$ 3.773,78, 
referente ao pagamento em duplicidade do abono de férias do exercício de 2015/2016.

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 do 
STJ.

A Divisão de Legislação de Pessoal – DILEP manifesta-se pelo não 
provimento do recurso, pois “(...) a recorrente não trouxe aos autos fatos novos, capazes de 
sustentar a reforma da decisão recorrida.”.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — 
Como visto, sustenta a recorrente que, dada a natureza alimentar das verbas salariais, e nos 
termos da jurisprudência, é incabível a devolução dos valores pagos indevidamente quando o 
equívoco resulta de erro administrativo, dando-se o recebimento de boa-fé pelo servidor.

Mas, com a devida licença, essa tese não procede, conforme tem decidido este 
Conselho em diversos casos, a ser vistos adiante, não servindo de abono à não devolução a 
alegação da boa-fé, tema também já examinado à exaustão neste Conselho e pelo Tribunal de 
Contas da União.

Como acentuado pela Divisão de Legislação de Pessoal desta Corte, ao opinar 
pelo desprovimento do recurso, a alegação de boa-fé por parte da servidora, por si só, não é 
suficiente para eximi-la da reposição dos valores recebidos indevidamente. Vantagens 
financeiras recebidas por erro operacional da administração devem ser devolvidas, mesmo 
porque carecedoras da base fática que dá margem ao direito subjetivo (direito de crédito). O 
direito ao abono de férias somente incide uma vez em cada período.
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De acordo com 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: (i)  a boa-fé do servidor; (ii) a ausência, por parte do servidor de 

influência ou interferência para a concessão da vantagem; (iii) existência de dúvida plausível 

sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição; (iv) e 

interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.

Este Conselho tem jurisprudência firmada (e vetusta) na compreensão de que, 

nos casos de reposição ao erário, não basta apenas a alegação de boa-fé para a dispensa da 

devolução, conforme o seguintes acórdãos, entre outros (negritos aditados):

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. 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 
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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).       

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CEDIDA A 
ESTA CORTE REGIONAL PARA O EXERCÍCIO DE CARGO DE 
DIREÇÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA. TETO REMUNERATÓRIO 
ESTABELECIDO PELA LEI FUNDAMENTAL. PAGAMENTO A 
MAIOR.

1. Tratando-se de pagamento indevido realizado não em decorrência de 
erro ou de equivocada interpretação da lei, mas de ato material de não 
ter levado a cotejo, para fins de aplicação do teto remuneratório 
estipulado pela Carta Constitucional, os valores recebidos no âmbito 
da Corte de Justiça de origem, em virtude do cargo de provimento 
efetivo, e na esfera deste Tribunal por força do exercício de cargo de 
direção/função de confiança, é devida, à luz da diretriz definida por 
este Conselho de Administração, a repetição do indébito, não se 
prestando só alegação de boa fé ou invocação do caráter alimentar da 
prestação para afastar do servidor público o dever de restituir o 
recebido indevidamente, sob pena de se ver não repetíveis, em qualquer 
situação, todos os valores indevidamente pagos pelo poder público a 
seus servidores, quando não tiverem estes concorrido para o indébito.

2. Hipótese na qual, sendo o pagamento a maior fruto não de erro da 
administração ou de uma equivocada interpretação da lei, mas sim do 
ato material de não ter sido feito o confronto dos pagamentos efetuados 
pela Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios com os 
realizados por esta Corte Regional, durante o período em que a 
servidora se encontrava cedida para aqui prestar seus serviços, para 
fins de aplicação do teto constitucional, é devida a restituição do que 
foi recebido a maior." (grifou-se)

3. Recurso não provido.

(Processo Administrativo n. 1.129/2012-TRF1, Relator Des. Federal 

Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª 

Região, Conselho de Administração, em 3/9/2015).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. RESTITUIÇÃO. VALORES RECEBIDOS 
INDEVIDAMENTE E DE BOA-FÉ. HORAS EXTRAS. 
REPOSIÇÃO 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 
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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.

6. Recurso não provido.

(PA-e 0001065-28.2017.4.01.8000 - TRF-1ª Região, Relator 

Desembargador Federal Hercules Fajoses, Conselho de Administração, 

Julgado em 05/04/2018).

PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. 
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 
DE SEGURANÇA E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - Devolução ao erário de valores indevidamente recebidos já se 
encontra pacificada segundo a firme jurisprudência desta Corte e do 
STJ no sentido de que, para que a percepção de verba indevidamente 
paga ao servidor não lhe imponha esse ônus, é necessária a ocorrência 
simultânea de três circunstâncias: a) que o servidor tenha percebido as 
sobreditas verbas de boa-fé; b) que ele não tenha concorrido para a sua 
percepção e c) que o pagamento efetuado tenha decorrido de erro da 
administração na interpretação da norma aplicável ao caso concreto.
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II - O recebimento de verbas remuneratórias de boa-fé pelo servidor, 
efetuado sem sua participação, unicamente em decorrência de 
erro/dúvida da Administração, não afasta a necessidade de restituição 
ao erário dos valores indevidamente recebidos. Precedentes.

III - Recurso a que se nega provimento.( Processo sei 0013204-
65.2015.4.01.8005; sessão de 20/10/2016; Relator Des. Federal Jirair 
Meguerian).

3. Na hipótese, não há que se falar em erro de interpretação da 
Administração, mas mero erro operacional no pagamento da GAS ao 
recorrente.

4. Recurso desprovido.

(PA-e 0007912-34.2017.4.01.8004 - TRF-1ª Região, Relator 

Desembargador Federal Kássio Marques, Conselho de Administração, 

Julgado em 06/06/2019).

RECURSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES 
RECEBIDOS INDEVIDAMENTE E DE BOA-FÉ. DIFERENÇA DE 
PROGRESSÃO FUNCIONAL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO.

1. O recorrente objetiva que: “a Administração Pública se abstenha de 
descontar [...] qualquer valor, a título de restituição ao erário do que, 
supostamente, lhe foi pago a maior”, a título de diferença de 
progressão funcional, “nos exercícios de 2015 e 2016”, ao argumento 
de que foi recebido “de boa-fé, em razão de erro operacional e falha de 
cálculo da Administração”.

2. Sobre o tema, este colendo Conselho de Administração considera 
desnecessária a reposição ao erário somente nas hipóteses em que 
estejam presentes, concomitantemente, os seguintes requisitos: 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. Nesse sentido: “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. [...]” (PA 
201207251/BA, Rel. Desembargador Federal Cândido Ribeiro, 
Conselho de Administração, decisão de 05/12/2013)

4. Incabível o argumento do recorrente de que os valores foram 
recebidos de boa-fé (por erro da Administração, sem interferência de 
sua parte), vez que não se trata de interpretação controvertida da 
legislação, mas de simples erro operacional no pagamento (a maior).

5. Ausentes os requisitos para que seja afastada a obrigação de 
reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente, deve ser 
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mantida a decisão que indeferiu o pedido, sob pena de enriquecimento 

sem causa do recorrente.

6. Recurso não provido.

(PA-e 0004365-14.2016.4.01.8006 - TRF-1ª Região, Relator 

Desembargador Federal Hercules Fajoses, Conselho de Administração, 

Julgado em 15/08/2019.

No mesmo sentido, os seguintes acórdãos proferidos pelo Conselho de 

Administração nos autos dos processos administrativos: 0001182-

19.2017.4.01.8000; 0001185-71.2017.4.01.8000; 0001180-

49.2017.4.01.8000; 0001178-79.2017.01.8000; 0001189-

11.2017.4.01.8000; 0001171-87.2017.4.01.8000; 0001159-

73.2017.4.01.8000; 0001165-80.2017.4.01.8000; 0001215-

09.2017.4.01.8000; 0001088-71.2017.

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, que não 
poderia gerar direito à servidora, nem, consequentemente,  dispensá-la da devolução dos valores 
recebidos a maior.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão 
recorrida.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. ABONO DE FÉRIAS RECEBIDO EM DUPLICIDADE. ERRO 
OPERACIONAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. 
ESCUSA INACEITÁVEL.  DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

1. A servidora recorrente, ao fundamento de boa-fé no recebimento da natureza alimentar da 
verba, insurge-se contra decisão da Diretoria do Foro,  que lhe determinou, em 23/03/2020, a 
devolução da importância de R$ 3.773,78, referente ao pagamento em duplicidade do abono de 
férias do exercício de 2015/2016.

2. Vantagens financeiras recebidas por erro operacional da administração devem ser devolvidas, 
mesmo porque carecedoras da base fática (exercício da atividade) que daria margem ao direito 
subjetivo (direito de crédito). O abono de férias incide apenas uma vez em cada período. 
Precedentes do Conselho de Administração. 

3. Nos termos do Acórdão TCU 820/2007 – Plenário (TC-011-721/2003-1), Sessão de 
09/05/2007,  a dispensa de reposição ao erário, em vantagens recebidas indevidamente, exige, 
cumulativamente: (i)  a boa-fé do servidor; (ii) a ausência, de sua parte, de influência ou 
interferência para a concessão da vantagem; (iii) existência de dúvida plausível sobre a 
interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição; e (iv) e 
interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.

4. Desprovimento do recurso.
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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, 04 de junho de 2020.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em 

08/06/2020, às 16:43 (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 10346986 e o código CRC 93DFD1D2.
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