
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO. TEMPESTIVO. DIGES. 
INDEFERIMENTO DE PEDIDO CONTRA REPOSIÇÃO AO ERÁRIO VANTAGEM 
PESSOAL. VERBA ALIMENTAR. RESOLUÇÃO NORTEIA PROCEDIMENTO. FALHA  
ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO FOLHA DE PAGAMENTO. CONSOLIDADA 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF NO SENTIDO DE SER INCABÍVEL DEVOLUÇÃO 
VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL. MÁ APLICAÇÃO LEI 
PELA ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA DO RECEBIDO INDEVIDAMENTE REQUER 
PROVA. MÁ-FÉ. DESONESTIDADE. CONHECIMENTO DA NATUREZA PRECÁRIA DA 
DECISÃO ORIGINÁRIA QUE FUNDAMENTOU O ATO VICIADO. PROVIMENTO AO 
RECURSO.

I - Recurso administrativo interposto por servidor contra ato da DIGES, que determinou a 
reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente a título de vantagem pessoal 
denominada VPNI-Decisão Judicial Gratificação Extraordinária.

II – Recurso é tempestivo.

III - A Resolução CJF nº 211/2012, ao regulamentar os procedimentos relativos ao 
cumprimento de decisão judicial com repercussão em folha de pagamento de pessoal da Justiça 
Federal, estabelece que se deve implantar e manter atualizados bancos de dados.

IV - A conclusão de Relatório Final de Auditoria: na área de Gestão de Pessoas desta Colenda 
Corte não havia banco de dados estruturado na forma preconizada na Resolução supracitada, 
com o fito de acompanhar as decisões judiciais e controlar suas repercussões na folha de 
pagamento de pessoal.  

V – Consolidada é a jurisprudência do STJ no sentido de ser incabível a devolução de valores 
recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração.

VI – Desde o julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.244.182/PB, a 
Primeira Seção do STJ firmou esse entendimento.

VII – O STF também firmou entendimento no sentido de que, atendidos os pressupostos 
estabelecidos pelo TCU – 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.

VIII - A Administração, para cobrar o montante recebido indevidamente, limita-se a provar a 
má-fé do administrado, precisa demonstrar sua desonestidade ou seu amplo conhecimento da 
natureza precária da decisão que originariamente fundamentou o ato viciado.

IX – Portanto, ante o caráter alimentar da verba remuneratória recebida de boa-fé pelo 
administrado, considerando o pagamento da vantagem pessoal denominada VPNI ter sido 
efetuado sem sua participação, por conta de erro operacional e má aplicação da lei por  parte  da 
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Administração, descabe a restituição do valor percebido ao Erário, com base na consolidada 

jurisprudência do STJ e no entendimento do STF.

X – Recurso a que se dá provimento.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração, por maioria, dar provimento ao recurso.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 15.10.2020.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 
Federal, em 19/10/2020, às 16:59 (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 11521321 e o código CRC 49DBEA72.
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