
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de 
recurso administrativo interposto pelo servidor Antonino dos Santos Mourão contra decisão da 
Diretoria do Foro da SJ/GO que determinou a devolução de valores supostamente recebidos 
indevidamente pelo servidor, em decorrência de correção efetuada nas concessões de progressões 
funcionais.

O referido servidor entrou em exercício na Seção Judiciária do Amazonas em 
03/06/2002 e o período para progressão funcional iniciou-se em 03/06/2004. No período de 
13/09 a 17/12/2004 afastou-se para curso de treinamento, alterando sua data de progressão para 
07/09/2005. Em 19/12 daquele ano foi removido para Subseção e Anápolis/GO, tendo suas 
movimentações registradas em 07/09 de 2006, 2007  e 2008(ID 2289639). Foram-lhe 
concedidas mais 3 movimentações em 20/12/2008, 20/12/2009 e 03/06/2010. Tendo em vista 
que o servidor já havia sido movimentado em 07/09/2008, a outra movimentação nesse ano 
ocorreu em duplicidade.

Ao se transferir para os quadros do TRF, a Direh verificou a           
inconsistência da movimentação de 2008 e suas consequências, solicitando  à SJ/GO  a correção 
dessas incongruências. Ajuste realizado em junho de 2012. Na ocasião, apurou-se um valor a 
restituir de R$ 11.223,72 (onze mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos).

O servidor apresentou defesa, argumentando que a promoção e sua 
consequente diferença salarial são praticamente imperceptíveis e que o erro da Administração 
Pública não pode recair sob o servidor público de boa fé, além do caráter alimentar dos valores 
percebidos.

A Dilep opinou pela restituição dos valores (ID 2289639), p. 222.

É o relatório.

V O T O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de 
recurso administrativo movido pelo servidor Antonino dos Santos Mourão contra decisão da 
Diretoria do Diretor do Foro da SJ/RR que  determinou a devolução de valores recebidos 
indevidamente.

O Juiz Diretor do foro da SJ/GO pronunciou-se (ID 2289631) favoravelmente 
à reposição dos valores tendo em vista tratar-se de erro operacional que não dispensa o servidor 
da dessa obrigação, fundado em resoluções do CJF, desta Corte e no art. 876 do então Código 
Civil vigente.

Página 1 de 2SEI/TRF1 - 10169940 - Relatório e Voto

03/07/2020https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...



Nas informações feitas pela Seção de Avaliação de Desempenho e 
Acompanhamento Funcional  (ID 2289639 , pgs. 4 a 6), constam que houve reiterados avisos 
acerca da necessidade da regularização da situação do servidor. No caso dos autos, 
considerando-se que a movimentação equivocada do servidor ocorreu em 2008, operou-se a 
decadência, tendo em vista que a Administração só tomou providências para retificar seu erro 
em 2014, ou seja, seis anos após ter ocorrido o erro. 

Se por um lado está caracterizada a decadência,  por outro,  a situação do 
referido servidor, no que diz respeito aos acessos funcionais,  já está devidamente regularizada 
 pelo decurso do tempo, pois a essa altura já teria direito às promoções da carreira.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso administrativo.

É como voto.

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Relator

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, 
em 30/06/2020, às 16:03 (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 10169940 e o código CRC E92AD7C1.
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